Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

considerans

zitting en agendapunt VROA-20210611-1.1.1.

Agenda van de VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring
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 W’63

inhoud/motivering

De (onder)voorzitter opent om 11u00 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 11 juni 2021:
1.

VROA van 30 april 2021 en VROA van 11 juni 2021
1.1
Ter beslissing – Agenda van de VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring
1.2
Ter beslissing – Besluiten VROA van 30 april 2021 - goedkeuring
1.3
Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 30 april 2021

2.

Agendapunten in 2de bespreking
2.1
Ter beslissing - Batibouw 2021 en toekomstige deelname
Bis en bis architectuurwedstrijd 2021
2.2
Ter beslissing - Projecten MarCom 2022

3.

Agendapunten in 1ste bespreking
3.1
Ter informatie – Personeelszaken
3.2
Ter informatie - Vervolgonderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers
in Vlaanderen – UGent
3.3
Ter introductie - Problematiek van het beroep van renovatiecoach
3.4
Ter introductie - Werking van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
3.5
Ter introductie - Nota voorzitters
3.6
Ter informatie - Resultaten marktonderzoek Essencia (11u30 – voorstelling door Bieke Gepts,
Essencia)
3.7
Ter introductie - Marcom: actieplan en missie & visie
3.8
Ter introductie - Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een constructieve
aanpak
3.9
Ter introductie - Mogelijke beleidspunten – prioriteiten stellen
3.10
Ter introductie - College van deskundigen Stage: Overleg onderwijsinstellingen
3.11
Ter introductie - College van deskundigen Stage: Statuut van de stagiair
3.12
Ter introductie - College van deskundigen Stage: Stagecontract
3.13
Ter introductie – Problematiek verzekeringen: stavaza
3.14
Ter introductie – Herziening huishoudelijk reglement VROA versie december 2017
3.15
Ter introductie – Prestsys: stavaza
3.16
Ter introductie – Werking Vlaamse Raad – beraadslaging en stemrecht voorzitters van de raden van
de Orde

4.

Recapitulatie voorstellen tot beslissing

5.

Rondvraag

Orde van architecten – Vlaamse raad

zitting en agendapunt VROA-20210611-1.1.1.

onderwerp

Agenda van de VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA keurt de agenda VROA 11 juni 2021 goed.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

voor 7

Bijgewoond door

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

tegen 0

onthouding

0

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-1.2

Besluiten VROA van 30 april 2021 - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 30 april 2021

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

In bijlage: VROA-20210430-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 30 april 2021 goed.
Bijlage(n):
VROA-20210430-besluiten ter goedkeuring
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

voor 7

Bijgewoond door

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

tegen 0

onthouding

0

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-1.3

Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 30 april 2021
Rondvraag

considerans

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

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

In bijlage werd het verslag van de vorige vergadering, inclusief de notulen, reeds toegevoegd
De raadsleden kunnen nog opmerkingen maken op de notulen zelf.

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse Raad keurt de notulen van 30 april 2021 goed.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

voor 7

Bijgewoond door

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

tegen 0

onthouding

0

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-2.1

Batibouw 2021 en toekomstige deelname
Bis en bis architectuurwedstrijd 2021
Ter beslissing in 2de bespreking

considerans

Dit jaar vond Batibouw omwille van de Corona epidemie plaats in een virtuele editie. Een evaluatie van deze editie
werd opgesteld door dienst A&IT. Zie daartoe VROA-20210430-4.3 Bijlage Terugblik BatibouwVirtualEdition 2021.
Dit agendapunt beoogt, na lezing van de bijlage en verdere toelichting, te peilen naar de standpunten van de
raadsleden over de opportuniteit van verdere deelname door de Orde aan Batibouw.
VROA-20210611-2.1 Bijlage 1: Resultaten marktonderzoek m.b.t. beurzen
Analyse grafieken: Uit de eerste bleek dat bij de particuliere respondenten het aantal bezoekers van BIS beduidend
minder was dan bij Batibouw; in de tweede grafiek was te zien dat de feedback van de bezoekers voor BIS beter was
dan deze voor Batibouw.
Zie eveneens notulen verslag VROA-20210430-4.3. – Herneming van bis en bis architectuurwedstrijd 2021 – vraag
tot beslissing van de VROA voor eind juni 2021.
VROA-20210611-2.1 Bijlage 2: Interne nota bis en bis architectuurwedstrijd 2021
bevoegdheid
inhoud/motivering
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Uit het marktonderzoek is gebleken dat bouwbeurzen nog steeds een belangrijke informatie- en inspiratiebron zijn
voor potentiële (ver)bouwers. De VROA neemt hiervan akte.
2
De VROA beslist om opnieuw deel te nemen aan bis. Er zal één architect per tijdsblok worden ingezet.
De VROA beslist om haar medewerking te verlenen aan de invulling van de bis architectuurzone.
3
De VROA gaat principieel akkoord om deel te nemen aan Batibouw. De VROA is evenwel niet bereid om te betalen
voor deze deelname.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

deelname bis:
voor 4
tegen 2
onthouding
deelname met één architect:
voor 4
tegen 0
onthouding
deelname bis architectuurwedstrijdzone:
voor 4
tegen 1
onthouding
principieel akkoord deelname Batibouw:
voor 4
tegen 2
onthouding
betaling voor deelname Batibouw:
voor 1
tegen 6
onthouding

Bijgewoond door

1

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

3

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

2

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

1

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

0

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-2.2

Projecten MarCom 2022
Ter beslissing in 2de bespreking

considerans

Team MarCom denkt na over de projecten die het volgend jaar wenst te realiseren.
Tijdens de zomermaanden worden de nodige offertes voor deze projecten opgevraagd en een budgetvoorstel
uitgewerkt dat in september voorgelegd zal worden aan de Vlaamse raad.
Net als vorig jaar verneemt team MarCom ook graag van de Vlaamse raad welke marcom-gerelateerde projecten zij
volgend jaar wenst te realiseren.
Voorbeelden: Inspiratiedag, Staten-Generaal, infosessies, publicaties, …
Toelichting is voorzien door Erika Van Overbeke
Ter informatie van de raadsleden is in bijlage de bespreking toegevoegd die werd gehouden op de VROA over het
Budget MarCom 2021. Hierin werden een reeds een aantal standpunten ingenomen over de opportuniteit van
sommige voorstellen.
In bijlagen:
VROA-20210430-5.2 Bijlage 1 Extract Verslag VROA 20 november 2020 begroting
VROA-20210430-5.2 Bijlage 2 Budget 2021 MarCom
VROA-20210611-2.2 Bijlage 3 Voorstel Nieuwjaarsreceptie 2022
VROA-20210611-2.2 Bijlage 4 Nota Stage-evenement 2022
bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse neemt akte van de toelichting door Erika Van Overbeke m.b.t. MarCom-projecten en het MarCombudget.
De Vlaamse Raad beslist om in 2022 een nieuwjaarsreceptie te organiseren. De Warande wordt onderzocht als
mogelijke locatie. Het budget voor de nieuwjaarsreceptie wordt geplafonneerd op 20.000 euro.
2
De Vlaamse Raad beslist om in 2022, op dezelfde dag, een staten-generaal en een inspiratiedag te organiseren.
3
De beslissingen worden meegedeeld aan de afdeling MarCom.
4
De organisatie van het stage-evenement in 2022 is ter beslissing in tweede bespreking.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

nieuwjaarsreceptie Warande met plafonnering 20.000 euro
voor 6
tegen 1
onthouding
0
organisatie staten-generaal en inspiratiedag
voor 7
tegen 0
onthouding
0

Bijgewoond door

opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter
opgenomen door A. Tulcinsky rechtskundig bijzitter

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.1

Personeelszaken
Ter informatie

considerans

Stand van zaken.

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse Raad neemt akte van de aanstelling van Stefan Knaepen als diensthoofd Beleid, vanaf 1 augustus.
2
De Vlaamse Raad neemt akte van de aanstelling van Sarah Moe als interimkracht voor de PROA ANT.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.22

Vervolgonderzoek naar de sociaaleconomische positie van
architecten en designers in Vlaanderen – UGent
Ter informatie

considerans

Er komt een vervolgonderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers in Vlaanderen.
Dit onderzoek wordt opnieuw gefinancierd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en georganiseerd door
de onderzoeksgroep CuDOS van de UGent. Een eerste onderzoek werd uitgevoerd in 2017/2018 (nog voor er
sprake was van GDPR). De Orde van Architecten werkte aan dit onderzoek mee en stelde toen haar database ter
beschikking voor het versturen van de enquête.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

De vragenlijst voor de architecten werd overlopen en bijgestuurd tijdens een online meeting op 4 juni waaraan –
naast de onderzoekers – ook voorzitter Jan Melis en communicatieverantwoordelijke Hans Vanden Driessche
deelnamen. Hans Vanden Driessche volgt dit onderzoek verder op.
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse Raad neemt akte van het vervolgonderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en
designers in Vlaanderen. Het onderzoek wordt opnieuw gefinancierd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media
en georganiseerd door de onderzoeksgroep CuDOS van de UGent. Een eerste onderzoek werd uitgevoerd in
2017/2018. De bevraging vindt plaats in juni en juli. De resultaten worden in november bekendgemaakt.
2.
De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten verleent haar medewerking aan dit onderzoek.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.3

Problematiek van het beroep van renovatiecoach
Ter introductie

considerans

VROA-20210611-3.3-Bijlage 1 E-mail van PROA VBBH met als onderwerp renovatiecoach
VROA-20210611-3.3-Bijlage 2 E-mail van PROA ANT met als onderwerp renovatiecoach Igemo Mechelen
VROA-20210611-3.3-Bijlage 3 Vacature renovatiecoach
VROA-20210611-3.3-Bijlage 4 Printscreen leegstand aanpakken en verhuren aan het SVK

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse Raad neemt akte van de problematiek rond het onderwerp renovatiecoach. De Vlaamse Raad is
vragende partij om een communicatie te verspreiden met als boodschap dat men bij het zoeken naar een
renovatiecoach moet denken aan een architect.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), N. Luyten (ANT), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.4

Werking van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
Ter introductie

considerans

Verzoek van de Secretaris om zijn nota op de vergadering van de Vlaamse Raad te bespreken. De nota is ‘een
constructieve evaluatie van de werking van de Vlaamse Raad gedurende het eerste kwartaal.’.
De VROA besliste in zijn zitting van 30 april 2020 bij de rondvraag om het op de VROA te agenderen.

bevoegdheid
inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Geen beslissing over dit agendapunt. Agendapunt wordt verdaagd.
Bijlage(n):
VROA-20210611-3.4 Bijlage 1

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Cattrysse, plv raadslid
P. Adam, secretaris

B.Bijnens, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.5

NOTA Voorzitters
Ter introductie

considerans

Op vrijdag 23 april 2021 heeft een vergadering van het College van de Voorzitters plaatsgevonden. De secretaris van
de VROA heeft deze vergadering bijgewoond.
Het verslag van deze vergadering werd aan alle leden van de VROA bezorgd.

bevoegdheid
inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Geen beslissing over dit agendapunt. Agendapunt wordt verdaagd.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Cattrysse, plv raadslid
P. Adam, secretaris

B.Bijnens, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.6

Resultaten marktonderzoek Essencia
Ter informatie

considerans

Resultaten van het marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe website (beslissing VROA 20
november 2020).
11u30 – voorstelling door Bieke Gepts, Essencia.

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De Vlaamse Raad neemt akte van de toelichting door Bieke Gepts van marktonderzoeksbureau Essencia aangaande
het marktonderzoek dat in opdracht van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten werd uitgevoerd bij
particuliere opdrachtgevers, professionele opdrachtgevers en architecten.
2
De Vlaamse Raad geeft de opdracht om hierrond een webinar te organiseren voor alle mandatarissen (zie ook punt
3.7).
3
De Vlaamse Raad geeft de opdracht om de onderzoeksresultaten publiekelijk te maken via de website en het
ledenportaal.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.7

Marcom: actieplan en missie & visie
Ter introductie

considerans

VROA-20210611-3.7 Bijlage 1: presentatie actieplan Marcom (volgt)

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Uit het marktonderzoek dat werd uitgevoerd door Essencia is gebleken dat de identiteit en de kernactiviteiten van de
Orde van Architecten onvoldoende gekend zijn bij de consument. De Vlaamse Raad neem hiervan akte.
2
De VROA is akkoord om over de resultaten van het marktonderzoek een webinar te organiseren.
3
De VROA is akkoord om een werkgroep op te richten voor het uitwerken van een missie/visie.
4
Aan de afdeling MarCom wordt gevraagd om informatie op te halen wat betreft het takenpakket van de architect en
een tekstvoorstel te doen.
5
Aan de afdeling MarCom wordt gevraagd om een opsomming te maken van de rechten en plichten van de architect
en de opdrachtgever.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M.Cattrysse, plv raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

oprichting werkgroep missie visie
voor 6
tegen 0
onthouding
organisatie webinar resultaten marktonderzoek
voor 5
tegen 2
onthouding

Bijgewoond door

1

opgenomen door A. Tulcinsky, rechtskundig bijzitter

0

opgenomen door A. Tulcinsky, rechtskundig bijzitter

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.8

Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een
constructieve aanpak
Ter introductie

considerans

Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een constructieve aanpak - inside out 29/4/2021 - ter
bespreking
Aandachtspunten:
•
•
•
•
•
bevoegdheid

Verdere professionalisering van de administratie is nodig
De continuïteit moet verzekerd worden
Inzetten op een vlottere en efficiëntere communicatie, extern en intern
Ambitie om in de toekomst meer op het beleid te wegen
Overleg met andere partijen is en blijft essentieel

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA is akkoord met de bovenvermelde aandachtspunten.
Dit punt komt ter tweede beraadslaging.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Cattrysse, plv. raadslid
P. Adam, secretaris

B.Bijnens, raadslid
M. Hendrickx, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

voor 4

onthouding

Bijgewoond door

J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

tegen 0

2

opgenomen door A. Tulcinsky, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.9

Mogelijke beleidspunten – prioriteiten stellen
Ter introductie

considerans

VROA-20210611-3.9 Bijlage 1: excelbestand met mogelijke beleidspunten.
Toelichting door de voorzitter.

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
VROA neemt akte van mogelijke beleidspunten.
Ter beraadslaging en ter beslissing in tweede bespreking.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.10

College van Deskundigen Stage: Overleg onderwijsinstellingen
Ter introductie

considerans

Tijdens de vergadering van het college dd. 27/04/2021 hebben prof.dr.arch. Ann Verdonck van de VUB en arch. Jo
Meers van de Universiteit Antwerpen een toelichting gegeven betreffende praktijkervaring tijdens de opleiding.
Voorstel van het college om hierover een communicatie te versturen naar alle onderwijsinstellingen.
VROA-20210611-3.10-bijlage 1 ontwerp brief ter verzending naar onderwijsinstellingen
Vraag: brief van het college van deskundigen ter goedkeuring voorgeleggen aan de Vlaamse Raad.

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA is akkoord met het versturen van de voorgestelde brief mits aanpassingen: het expliciet benoemen van
onderwijsinstellingen moet uit de brief worden gelaten en de brief moet vertrekken vanuit de Vlaamse Raad en
worden ondertekend door de voorzitter van de VROA en de voorzitter van het college Stage.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv. raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

voor 7

Bijgewoond door

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

tegen 0

onthouding

0

opgenomen door A. Tulcinsky, rechtskundig bijzitter

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.11

College van Deskundigen Stage: Statuut van de stagiair
Ter introductie

considerans

De verhouding tussen de stagevergoeding en het statuut van de stagiair zal door het college Stage verder uitgewerkt
worden.
Het college vraagt wat de status is van het overleg met Liberform. Daarna kan het college dit punt verder uitwerken.

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA wijst op het belang om opnieuw overleg te hebben met de onderwijsinstellingen en om het OBO nieuw
leven in te blazen. Jan Verbist, de voorzitter van het college van deskundigen Stage, moet bij dit overleg aanwezig
zijn.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv. raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.12

College van Deskundigen Stage: Stagecontract
Ter introductie

considerans

Het bestaande stagecontract werd door het college Stage aangepast. De Vlaamse Raad heeft dit op 14/12/2018
goedgekeurd en overgemaakt aan de werkgroep stage op nationaal niveau.
De werkgroep stage op nationaal niveau komt niet meer samen.
Het college vraagt om dringend actie te ondernemen betreffende de goedkeuring van dit stagecontract:
VROA-20210611-3.12 Bijlage 1: ontwerp stageovereenkomst

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA neemt kennis van de problematiek rond het niet opnemen van de minimumvergoeding in het
stagecontract en van het feit dat er soms twee stagecontracten (stagecontract Orde, stagecontract werkgever) naast
elkaar in omloop zijn.
2
In de NROA zal worden bekeken hoe hierover een gemeenschappelijk standpunt kan worden ingenomen.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv. raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.13

Problematiek verzekeringen: stavaza
Ter introductie

considerans

Toelichting door de voorzitter.
Ontvangen topics:
•
•
•
•
•

bevoegdheid

PROA's - geen oplijsting ontvangen
CD stage - verzekering stagiairs
CD deontologie - verzekeringslijsten
CD opvolging - architecten in nood
PROA OVL - Tienjarige Burgerlijke aansprakelijkheid aannemer

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Dit punt werd niet behandeld. Agendapunt wordt verdaagd.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
M. Cattrysse, plv. raadslid
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris
F. Mees, raadslid
K. Van de vreken, penningmeester

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

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

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.14.

Herziening HR VROA versie december 2017
Ter introductie

considerans

Bijlagen

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Ter beraadslaging en ter beslissing in tweede bespreking.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, raadslid
P. Adam, secretaris

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.15

Prestsys – een stand van zaken
Ter introductie

considerans

Toelichting door de voorzitter van de VROA

bevoegdheid

W63, artikel 49 bis

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting;

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Geen beslissing over dit agendapunt. Agendapunt wordt verdaagd.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, raadslid

F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,
arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210611-3.16

Werking Vlaamse Raad – beraadslaging en stemrecht voorzitters
van de raden van de Orde
Ter introductie

considerans

In de zitting van de VROA d.d. 29 januari 2021 werd ter informatie de werking Vlaamse Raad – beraadslaging en
stemrecht voorzitters van de raden van de Orde geagendeerd.
Volgend op de VROA van 30 april 2021 wordt het agendapunt ter introductie geagendeerd.

bevoegdheid

W63, artikel 35

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Geen beslissing. Dit agendapunt wordt verdaagd.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
M. Hendrickx, raadslid

F. Mees, raadslid
P. Adam, secretaris

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

J. Leyssens (VBBH), J. Smeets (LIM)

Verslaggeving van dit besluit is goedgekeurd door VROA op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaris VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

