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Open huis voor
de Vlaamse architect
Vlaamse Raad van de Orde van Architecten
Nieuwe administratieve werking

<

>

Tijd voor
vernieuwing
In 1963 werd de Orde van Architecten
bij wet opgericht. De ‘wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten’ omschrijft de
bevoegdheden van de Nationale Raad
en die van de provinciale raden.
Met uitzondering van de herbenoeming
van de Nederlandstalige vleugel
van de Nationale Raad tot ‘Vlaamse
Raad’, in 2008, die toeliet dat de
Vlaamse Raad haar praktische
werking in beperkte mate kon
individualiseren en afzonderlijk van
de Frans- en Duitstalige tegenhanger
kon beraadslagen, werden er nooit
doorgedreven herstructureringen
doorgevoerd.

Doorlichting administratieve
werking

Startschot voor
centralisatie

Als architect heeft u alle baat bij een dynamische en

Beide doorlichtingen toonden aan dat er ruimte was voor

efficiënt werkende Orde van Architecten. Om beter in te

verbetering. Hoewel er steeds informeel onderling overleg

spelen op de maatschappelijke evoluties waar u als

was rondom bepaalde inhoudelijke thema’s, werden

architect elke dag mee wordt geconfronteerd en om een

dossiers autonoom behandeld door elke provinciale raad.

efficiënte, kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven

Het gevolg was dat er, na meer dan 50 jaar werking,

garanderen, werd besloten om de administratieve werking

onbedoeld verschillende werkwijzen en procedures

van de Vlaamse Raad en de provinciale raden grondig te

werden gehanteerd bij de behandeling van gelijkaardige

analyseren en te herstructureren.

dossiers. De lokale, provinciale werking vergde ook van
elk personeelslid een expertise op verschillende vak-

De realisatie van de interne herstructurering ging niet over

domeinen, maar de versnipperde manier van werken liet

een nacht ijs. Reeds in oktober 2015 werd er op initiatief

het delen en versterken van die expertises te weinig toe.

van de Vlaamse Raad werk gemaakt van een interne
doorlichting van de administratieve werking van de

Op basis van deze bevindingen gaf de Vlaamse Raad het

Vlaamse Raad en provinciale raden. Zes maanden later

startschot voor de realisatie van een meer gecentraliseerde

werd de werking van de mandatarissen onder de loep

administratie, met de kantoren van de Vlaamse Raad op

genomen.

de site van Tour & Taxis Brussel als draaischijf.
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Wat betekent
dit alles voor
u als architect
(-stagiair)?
Gezien de materie waarmee
architecten elke dag te maken
hebben steeds complexer en
omvangrijker wordt – denk maar
aan de digitalisering, de continu
evoluerende regelgeving, de internationalisering – werd gekozen voor
een centralisatie van de diensten
waarbij de diverse expertises van
personeel én mandatarissen
zo efficiënt mogelijk worden
gebundeld.

Betere dienstverlening en
informatiedoorstroming

Eén aanspreekpunt
Dossiers met betrekking tot de stage, beroeps-

De beleidscommissies werden hervormd tot colleges

uitoefening, opvolging, deontologie en taxatie kunnen

van deskundigen, elk met een duidelijke taakstelling

dankzij deze herstructurering sneller en op een gelijk-

conform de bevoegdheden van de Orde van Architecten.

waardige manier worden behandeld. Per beleidsdomein

De colleges zijn samengesteld uit een afvaardiging van

is er nu ook één centraal aanspreekpunt, waardoor de

elke provincie. Elk college wordt ondersteund door een

toegankelijkheid van Vlaamse Raad verhoogt voor

gelijknamig team, bestaande uit personeelsleden van de

elke architect, bouwheer en andere belanghebbenden.

provinciale raden en de Vlaamse Raad. De teams,

De Vlaamse Raad wordt dus een open huis waar elke

die afhankelijk van het expertisedomein bestaan uit 3 tot

architect én bouwheer rechtstreeks met zijn vragen of

6 personeelsleden, werken centraal vanuit de zetel van de

wensen terecht kan. Voor alle duidelijkheid: uw dossier

Vlaamse Raad in Brussel.

komt nog steeds terecht bij de bevoegde provinciale raad,
maar nu via een eenvormige administratieve procedure.

De centralisatie van de administratieve diensten zorgt voor
een snellere en betere informatiedoorstroming en verhoogt
de kwaliteit van de dienstverlening. Ook financiële middelen
kunnen door de gecentraliseerde werking beter worden
aangewend. In de toekomst zullen werkgroepen en
diensten meer kunnen focussen op maatschappelijke
tendensen en juridische evoluties die een impact hebben
op architecten.
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Nieuwe administratieve werking
CENTRALE COLLEGE- EN TEAMWERKING
AANSPREEKPUNT ARCHITECTEN

INTERNE WERKING

COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN

VAKDOMEIN
(SPECIALISATIE)

COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN STAGE

5. DEONTOLOGIE

COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN TAXATIE

COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN DEONTOLOGIE

* incl. permanente vorming ** incl. ereloonbemiddeling

MARKETING EN COMMUNICATIE

COLLEGE VAN
DESKUNDIGEN
OPVOLGING

TEAM STAGE

PERMANENTE COMMISSIE

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN
BEROEPSUITOEFENING

3. OPVOLGING

4. TAXATIE**

(PERSONEELSLEDEN)

(MANDATARISSEN)

1. STAGE

2. BEROEPSUITOEFENING*

TEAM

TEAM BEROEPSUITOEFENING

TEAM OPVOLGING

TEAM TAXATIE

TEAM DEONTOLOGIE,
ONDERZOEK & TUCHT

>
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PROVINCIALE
RADEN
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Herstructurering
vs hervorming
De herstructurering mag niet worden verward
met de hervorming die er van overheidswege
zal komen. De herstructurering betreft een
interne reorganisatie en heeft enkel betrekking
tot de administratieve werking binnen de
Vlaamse Raad en de provinciale raden.
Het idee van een herstructurering ontstond
reeds in het voorjaar van 2015, dus lang voor er
sprake was van een doorbraak in de politieke
hervorming, waarbij de Orde van Architecten
zal worden opgesplitst in een Vlaamse en
een Frans- en Duitstalige Orde. Meer nog:
de eensgezindheid tussen de vijf Vlaamse
provinciale raden en Vlaamse Raad onderling
over de noodzaak van een administratieve
herstructurering heeft politici en andere
gesprekspartners warm gemaakt om verder
werk te maken van de politieke hervorming.

Wordt vervolgd…
Met de interne herstructurering werd reeds, zover de

Dit alles zou moeten resulteren in een efficiëntere

huidige wetgeving dit juridisch toelaat, de aanzet

dossierverwerking enerzijds en een verminderde

gegeven naar een hervormde, centrale structuur.

werkdruk voor mandatarissen anderzijds. Binnen de

Aan de beslissingsorganen binnen deze structuur zal

hervormde Orde zullen de werkzaamheden van

in de toekomst verder een inhoudelijke en juridische

mandatarissen, meer dan vandaag het geval is,

invulling worden gegeven, vanzelfsprekend is dit een

gericht zijn op adviesverlening (rond bijvoorbeeld

ongoing proces. De vereenvoudigde interne werking,

thema’s als ereloon, takenpakket, bouwaanvraag…)

waar nu een solide basis voor werd gelegd, wordt

vanuit hun deskundigheid als architect.

uiteraard nog verder verfijnd en gestroomlijnd.
De hervorming staat momenteel nog steeds hoog
Het is de bedoeling dat, na de politieke hervorming,

op de politieke agenda. De Orde van Architecten

de administratie nog autonomer kan werken rond

blijft zich volop inzetten om dit te realiseren.

eenvoudige dossiers (op basis van protocols die

We houden u op de hoogte van de verdere stappen

werden bekrachtigd door de Vlaamse Raad).

die worden gezet in dit hervormingsverhaal.

Complexere en meer uitzonderlijke cases zullen nog
steeds worden opgevolgd door de colleges van
deskundigen. De bekrachtiging van de besluiten
zal wel blijven gebeuren door de Raad van de
hervormde Orde.
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Heeft u een
vraag of iets
te melden?
Op de volgende pagina's vindt u
de contactgegevens van de nieuwe
colleges en teams, alsook die van
de andere diensten van de
Vlaamse Raad.
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Contactgegevens per vakdomein

De teams Beroepsuitoefening, Opvolging, Taxatie en Deontologie
STAGE
stage@ordevanarchitecten.be

zijn bereikbaar via het telefoonnummer van uw provinciale raad op
maandag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

BEROEPSUITOEFENING
Vragen met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van het beroep.

Het team Stage is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag

beroepsuitoefening@ordevanarchitecten.be

van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor

OPVOLGING
Vragen in het kader van een overdracht van een (ver)bouwproject naar een andere architect.

n

helpdesk@ordevanarchitecten.be

opvolging@ordevanarchitecten.be
n

n

taxatie@ordevanarchitecten.be

(Uitoefening van) de taak van de architect.
De Orde van Architecten zorgt voor de naleving van de voorschriften van de plichtenleer.
Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde bij de uitoefening
van het beroep.
deontologie@ordevanarchitecten.be

Het doorgeven van persoonsgegevens en adreswijzigingen
gegevens@ordevanarchitecten.be

n

DEONTOLOGIE

Vragen met betrekking tot uw bijdrage
bijdrage@ordevanarchitecten.be

TAXATIE
Vaststelling van de erelonen.

IT-gerelateerde vragen

Alle andere vragen
vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be
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Algemene contactgegevens

VLAAMSE RAAD
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel
T 02 643 62 00 - F 02 643 62 19

PROVINCIALE RAAD WEST-VLAANDEREN
Oude Zak, 35/1
8000 BRUGGE
T 050 33 47 66

PROVINCIALE RAAD LIMBURG
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt
T 011 28 30 77

raad.west-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

raad.limburg@ordevanarchitecten.be

PROVINCIALE RAAD OOST-VLAANDEREN
Huis van de Bouw, Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 241 80 70

PROVINCIALE RAAD VLAAMS-BRABANT EN
BRUSSEL-HOOFDSTAD
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel
T 02 204 01 20

vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be
www.architect.be
Volg ons op:
Facebook
twitter
LinkedIn
De Vlaamse Raad is dagelijks telefonisch bereikbaar
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

raad.brabant@ordevanarchitecten.be
PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN
Rucaplein 104
2610 Wilrijk
T 03 239 78 58
raad.antwerpen@ordevanarchitecten.be

Gelieve vooraf een afspraak te maken indien u op uw provinciale raad wenst langs te komen.

