Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

considerans

zitting en agendapunt VROA-20210827-1.1.

Agenda van de VROA van 27 augustus 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 09u00 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 27 augustus 2021:
1.

VROA van 11 juni 2021 en VROA van 27 augustus 2021
1.1 Ter beslissing – Agenda van de VROA van 27 augustus 2021 - goedkeuring
1.2 Ter beslissing – Besluiten VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring
1.3 Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 11 juni 2021

2.

Agendapunten in 2de bespreking
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.

Ter beslissing - Projecten MarCom 2022
Ter beslissing - Mogelijke beleidspunten – prioriteiten stellen
Ter beslissing – Herziening huishoudelijk reglement VROA versie december 2017
Ter beslissing - Oproep van de voorzitter: Laat ons samen nadenken over een constructieve aanpak
Ter beslissing - Problematiek van het beroep van renovatiecoach

Agendapunten in 1ste bespreking
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ter beslissing – Keuze van een nieuwe ondervoorzitter
Ter introductie - Werking van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
Ter introductie - Nota voorzitters
Ter introductie – Problematiek verzekeringen: stavaza
Ter introductie – Prestsys: stavaza
Ter introductie – Werking Vlaamse Raad – beraadslaging en stemrecht voorzitters van de raden van
de Orde
3.7 Ter introductie – Permanente vorming
3.8 Ter introductie – Procedure persoonsgebonden dossiers
3.9 Ter introductie – College Deontologie: opvolgingsregels bij verkoop project

financieel

4.

Recapitulatie voorstellen tot beslissing

5.

Rondvraag

geen invloed op de begroting

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210827-1.1.

Agenda van de VROA van 27 augustus 2021 - goedkeuring

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA keurt de agenda VROA 27 augustus 2021 goed.
Aanwezig

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

Stemming

voor 6

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz WVL), 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-20210827-1.2

Besluiten VROA van 11 juni 2021 - goedkeuring
Aanvang vergadering

considerans

Dit agendapunt beoogt de goedkeuring van het besluitvormend deel van de vergadering van 11 juni 2021

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

In bijlage: VROA-20210611-besluiten en notulen.

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Bij gebrek aan tijd om de besluiten vooraf grondig door te nemen zal de goedkeuring van de besluiten verdaagd
worden naar de VROA van 17 september 2021.

Aanwezig

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz WVL), 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-20210827-1.3

Rondvraag – Opmerkingen bij de notulen van 11 juni 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
Bij gebrek aan tijd om de besluiten vooraf grondig door te nemen zal de goedkeuring van de besluiten verdaagd
worden naar de VROA van 17 september 2021.
Aanwezig

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz WVL), 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-20210827-2.1

Projecten MarCom 2022 – onderdeel Stage-evenement
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, …
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 4 Nota Stage-evenement 2022
VROA-20210827-1.3 Bijlage 1 Notulen Bespreking op 11/06/2021
bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

Bespreking VROA d.d. 11/06/2021 – niet in quorum voor beslissing i.v.m. stage-evenement:
financieel

Er wordt geopteerd om het stage-evenement in 2022 decentraal te organiseren: provinciale verankering van
stagiairs is nodig,
Het bestaande workshop concept moet worden behouden.
Het stage-evenement moet (opnieuw) worden georganiseerd tijdens het academiejaar.
Als locatie wordt best gekozen voor een ‘architecturale plaats’.
De aanwezige stemgerechtigde leden opteren voor decentralisatie met drie locaties: OVL-WVL, LIM,
ANT-VBBH.

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA besluit tot decentrale organisatie van het stage-evenement in 2022 op drie architecturale locaties (in OVLWVL, LIM, ANT-VBBH).
Aanwezig

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

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

voor 5

onthouding

Bijgewoond door

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

tegen 0

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-20210827-2.2

Mogelijke beleidspunten – prioriteiten stellen
Ter beslissing

considerans

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

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

Bespreking VROA d.d. 11/06/2021 – niet in quorum:
- Dit kan worden meegenomen naar de werkgroep missie/visie (zie agendapunt 3.6 en 3.7 VROA-20210611).

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De prioriteitenlijst wordt herwerkt en voorgelegd op volgende zitting van de VROA op 17 september.
De focus wordt gelegd op de kerntaken van de Orde van Architecten.

Aanwezig

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

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. 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-20210827-2.3

Herziening HR VROA versie december 2017
Ter beslissing

considerans

Bijlagen

bevoegdheid

W63, artikel 38, 8°

inhoud/motivering

Zie bespreking VROA d.d. 11/06/2021 – niet in quorum:
-

De VROA is niet in quorum bij de bespreking van dit punt. De nog aanwezige leden beslissen om het HR momenteel niet
aan te raken. Dit punt wordt on hold gezet tot na de evaluatie van de huidige werking.

Is de VROA het voorstel genegen om een werkgroep op te richten voor de herziening van het Huishoudelijk
Reglement?
financieel

geen invloed op de begroting;

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

Aanwezig

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

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz WVL), 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-20210827-2.4

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

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 keurt de punten zoals opgesomd in de constructieve aanpak goed.
Aanwezig

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

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

voor 5

onthouding

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), J. Smeets (LIM)

tegen 0

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-20210827-2.5

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

Bespreking VROA 20210611 – niet in quorum: Hoe komt het dat mensen wél naar een renovatiecoach
willen stappen, maar er niet aan denken om een architect te raadplegen? Architecten laten zich de kaas van
het brood eten. We moeten meer en beter communiceren over wat een architect kan doen (meerwaarde).
Er wordt opgeroepen om een persbericht te verspreiden, met als werktitel: ‘Op zoek naar een
renovatiecoach? Vraag het aan een architect!’, ‘De architect is de beste renovatiecoach’, ‘De architect, uw
renovatiepartner’.
Informatie hierover kan worden ingewonnen bij Piet Kerckhof.

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA zal contact opnemen met andere spelers die reeds werken rond deze problematiek.

Aanwezig

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

B.Bijnens, raadslid
F. Mees, raadslid

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), 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-20210827-3.1

Keuze van een nieuwe ondervoorzitter
Ter beslissing

considerans

W’ 63, art. 43: “Het ontslag van de leden van de raden die niet door de Koning zijn benoemd, wordt toegezonden aan
de nationale raad.
De ontslagnemende leden oefenen verder hun functies uit totdat hun ontslag is aanvaard; bij aanvaarding ervan treft de
voorzitter van de nationale raad de nodige maatregelen om in de vacature te voorzien.”
Aanvaarding van het ontslag van architect Christophe Van Oyen door de NROA in zijn zitting van 25 juni 2021.
Dh J: de aanvaarding van het ontslag is voor kennisgeving teruggekoppeld met PROA West-Vlaanderen. Hierbij is
eveneens verzocht om over te gaan tot de keuze van een gewoon lid van de NROA met de instructie dit per e-mail ter
kennis te brengen aan de NROA met de rechtskundig bijzitter en het BVR op kopie.
W’63, art. 36: “(…) Iedere afdeling kiest onder haar leden een ondervoorzitter.(…)”
Bijlage VROA-20210827-3.6 – Bijlage 1: proces-verbaal van verkiezing afgevaardigde Nationale Raad voor WVL

bevoegdheid

W’ 63, art. 36 en art. 43

inhoud/motivering
financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Marc Hendrickx wordt verkozen tot ondervoorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
J. Tyvaert, raadslid
P. Adam, secretaris
K. Van de vreken, penningmeester

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

Stemming

voor

onthouding

Bijgewoond door

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

7

tegen

0

0

opgenomen door A. Tulcinsky, rechtskundig bijzitter

Goedgekeurd door BVR,
Goedkeuring bekrachtigd door VROA per elektronische bevraging, op 22/10/2021,

arch. Philip Adam, secretaries VROA

ir.-arch. Jan Melis, voorzitter VROA

Orde van architecten – Vlaamse raad

onderwerp

zitting en agendapunt VROA-20210827-3.2

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
De nota wordt geagendeerd en besproken op een volgend BVR.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
J. Tyvaert, 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), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.3

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
De voorzitter vraagt de desbetreffende nota’s op en verzamelt objectieve informatie.
2
Het punt stemrecht voorzitters van de provinciale raad wordt als eerste punt ter tweede beraadslaging geagendeerd
op de volgende VROA.
Zie ook punt 3.6
Aanwezig

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

Stemming

voor 5

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. ANT), J. Smeets (LIM)

tegen 1

onthouding

1

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-20210827-3.4

Problematiek verzekeringen: stavaza
Ter introductie

considerans

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

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

Architecten worden verantwoordelijk gesteld voor fouten in de verzekeringspolissen van aannemers.
Architecten dreigen geschorst te worden als gevolg van een mank lopende administratie bij een
verzekeringsmaatschappij.
bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

-

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Het doel is om een overleg te organiseren met de verzekeringsmaatschappijen. De problematiek moet ook worden
aangekaart bij de wetgever.
2
Dit punt wordt later verder besproken.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
B.Bijnens, raadslid
J. Tyvaert, 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), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.5

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
Het goedkeuren van prestaties van provinciale mandatarissen zal vanaf 1 september gebeuren door de provinciale
voorzitters. Bij afwezigheid van de provinciale voorzitter gebeurt dit door de secretaris.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
J. Tyvaert, raadslid
P. Adam, secretaris

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.6

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
Zie punt 3.3 Nota voorzitters.
Het stemrecht voorzitters van de provinciale raad wordt als eerste punt ter tweede beraadslaging geagendeerd op de
volgende VROA.
De stemming hierover zal in het geheim verlopen.
2
In geval van afwezigheid in de VROA wordt de provinciale voorzitter vervangen door zijn ondervoorzitter.
Aanwezig

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

Stemming

zonder stemming (zie punt 3.3)

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.7

Permanente Vorming
Ter introductie

considerans

VROA-20210827-3.7 Bijlage 1: Nota met huidige stand van zaken
bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

Wat is de stand van zaken op dit moment? Werd er een nationale werkgroep opgericht?
Wat met openstaande aanvragen tot erkenning (Er zijn 61 activiteiten aangevraagd die nog niet zijn goedgekeurd (en
2 organisatoren))?
Indien de beoordeling van het systeem van erkenning nog enige tijd in behandeling blijft, is het dan een optie om dit
op de website te vermelden (zodat er geen activiteiten meer kunnen aangevraagd worden?), mogelijkheid
communicatie naar alle architecten via Archimail?
Organisatoren sturen herinneringsmails met de vraag waarom hun activiteiten ‘on hold’ gezet worden : wat kan/mag
er concreet geantwoord worden ?

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De leden en organisatoren van vormingsactiviteiten moeten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van het
feit dat het platform voor permanente vorming niet meer wordt aangeboden.
2
De minister moet over dit onderwerp worden bevraagd.
3
Dit punt wordt verder behandeld op het BVR.

Aanwezig

J. Melis, voorzitter
J. Tyvaert, raadslid
P. Adam, secretaris

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.8

Voorstel procedure persoonsgebonden dossiers
Ter introductie

considerans

Vragen van provinciale raden m.b.t. persoonsgebonden dossiers behoeven een uniforme procedure.
Voorstel van procedure:
-

bevoegdheid

Indien de PROA kennis neemt van een persoonsgebonden dossier, dan onderzoekt de PROA of zij hier
materieel en personeel bevoegd voor is.
Indien zij materieel niet bevoegd is, brengt ze de betrokken respondent hiervan op de hoogte en verwijst ze,
voor zover mogelijk, hem door naar de juiste instantie.
Indien zij materieel bevoegd is, gaat ze na of ze personeel bevoegd is.
Is dit niet het geval, verwijst ze de betrokken respondent door naar de bevoegde PROA.
Is dit wel het geval en meent de PROA een advies te ontvangen, dient zij een gemotiveerd verzoek van
advies in bij de bevoegde dienst.

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
De VROA neemt akte van de procedure die werd voorgesteld door de juridische dienst.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
J. Tyvaert, raadslid
P. Adam, secretaris

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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-20210827-3.9

College Deontologie: Opvolgingsregels bij verkoop project
Ter introductie

considerans

VROA-20210827-3.9 Bijlage 1: E-mail namens College van Deskundigen Deontologie gericht aan BVR met
uiteenzetting agendapunt en vraagstelling.

bevoegdheid

W63, artikel 38., 8°

inhoud/motivering

financieel

geen invloed op de begroting

Besluit Vlaamse raad – Orde van architecten
1
Het standpunt van het college van deskundigen Opvolging wordt afgewacht. Dit agendapunt wordt verdaagd.
Aanwezig

J. Melis, voorzitter
J. Tyvaert, raadslid
P. Adam, secretaris

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

Stemming

zonder stemming

Bijgewoond door

P. Kerckhof (OVL), J. Leyssens (VBBH), R. Dedene (ovz. WVL), B. De Wachter (ovz. 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

