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In het federaal KMO-plan1 en de algemene beleidsnota van de Minister van Midden-
stand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie2, de heer Willy 
Borsus, wordt de modernisering van het wettelijk kader van de publiekrechtelijke 
organismen die onder de voogdij van de Minister vallen beoogd. 
 
De Orde van de architecten maakt deel uit van de lijst van beoogde organismen. Sinds 
meerdere jaren bespreekt het beroep de hervorming van de organisatie van de Orde van 
architecten. In die context heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO het 
initiatief genomen in overleg met de instanties van de Orde en de verschillende 
beroepsorganisaties van de architecten om de beste manier te onderzoeken om daarover 
een zo breed mogelijke consensus te bereiken.  
 
De Hoge Raad heeft op 15 december 2015 onderstaand advies op eigen initiatief uitgebracht. 

 
STANDPUNTEN 
 
De Hoge Raad is van oordeel dat een hervorming van de Orde van architecten maximaal 
gebaseerd dient te worden op volgende principes: 
 
A.  Algemene autonomie 
 
1. Twee autonome Ordes (F/N) met een eigen organisatie. Dit betekent dat iedere Orde 

verschillend kan georganiseerd zijn. Een asymmetrische organisatie met bijvoorbeeld 
meer, minder of geen lokale vestigingen is dus mogelijk. 

2. Iedere Orde heeft haar eigen rechtspersoonlijkheid. 
3. Alle voor de Orde weerhouden opdrachten behoren tot de bevoegdheid van iedere Orde. 
4. De toepassing van alle in een ‘gemeenschappelijk kader’ opgestelde deontologische 

regels hangt af van iedere Orde. 
5. Iedere Orde beschikt over haar eigen administratieve en financiële autonomie. 

 
B.  Bijdragen 

 

1. Iedere Orde legt autonoom het bedrag van de ledenbijdrage vast. 
2. Iedere Orde beschikt over de totaliteit van de bijdragen van haar leden op haar lijst. 
3. Iedere Orde staat in voor de boekhouding, de begroting en de uitgaven van haar 

organisatie. 

 
C.  Discipline 
 
1. De deontologische regels die gemeenschappelijk zijn voor beide Ordes of specifiek 

voor iedere Orde worden bij wet vastgelegd. 
2. De concrete toepassing van de deontologie behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van 

iedere Orde. 
3. Met het oog daarop beschikt iedere Orde over haar tuchtkamer(s) en een beroepskamer. 
4. Alle tuchtorganen zijn samengesteld uit de verkozen leden/architecten die tot de Orde 

behoren en worden voorgezeten door juristen (magistraten, advocaten, …).  
5. Iedere Orde is bevoegd om aanbevelingen te formuleren. 
 

                                                 
1 Federaal KMO-plan, voorstel 37, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 27 februari 2015.  
2 Algemene beleidsnota van Minister w. Borsus van 30 oktober 2015: hoofdstuk 6 - KMO, punt 5 - sectorale 

maatregelen, alinea 3. 
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D.  Raad van de Orde 
 
1. De Raden van de twee Ordes en hun samenstelling worden vastgelegd bij wet. 
2.  Het voorstel bestaat erin een groter quota toe te wijzen aan architecten in vergelijking 

met de institutionele architecten (professoren, ambtenaren, …) benoemd door de 
Koning. 

 Daarom wordt voorgesteld dat voor elke Orde 10 mandaten zouden toegekend worden 
aan de architecten uit de vrije beroepen en 5 mandaten aan de institutionele architecten.  

 1 juridische bijzitter (jurist) wordt behouden. 
 
 
E.  Opdrachten 
 
De opdrachten van de twee Ordes worden exhaustief bepaald door de wet:  
 
1. Het bijhouden van de lijst van de titularissen en van de stagiaires. 
2. Inschrijving van de vreemdelingen in het dienstprestatieregister. 
3. Iedere Orde publiceert de lijst van alle ingeschreven architecten die gerechtigd zijn het 

beroep uit te oefenen in België. 
4. Respect van de wetten, de vestigingsreglementen en de titel. 
5. Toepassing van de deontologie (opleiding, deliberatie, sancties). 
6. Het huishoudelijk reglement vastleggen. 
7. De stage organiseren, toepassen en controleren. 
8. De inhoud bepalen van de permanente vorming (waarvan het principe bij wet zal 

vastgelegd worden). 
9. Meewerken aan de toepassing van het algemeen Europees kader voor de erkenning van 

de beroepskwalificaties. 
10. Het bedrag van de bijdrage vastleggen. 
11. Beheer van de financiën, de administratie, de logistiek en het personeel. 
12. Adviezen inzake de reglementering van de uitoefening van het beroep en van de 

opdrachten van de architect in het algemeen belang. 
13. Alle nodige maatregelen treffen om die doelstellingen te verwezenlijken 
14. De accreditatie, de opvolging en de controle van de permanente vorming gebeurt door 

de Ordes. Voor de praktische organisatie van de permanente vorming wordt een beroep 
gedaan op beroepsorganisaties of derden. 

 
 
F.  Mandaten 
 
1. Alle (verkozen en benoemde) mandaten hebben een duurtijd van zes jaar en kunnen 

eenmalig opeenvolgend hernieuwd worden. 
2. Om de drie jaar is er een vernieuwing van de helft van alle mandaten, met uitzondering 

van de juridische bijzitters benoemd door de Koning; 
3. Alle mandatarissen hebben een plaatsvervanger; 
4. Als voorwaarde voor verkiesbaarheid geldt 5 jaar inschrijving op het tableau van één 

van de de twee Ordes. 
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G.  Overlegplatform 
 
1. De algemene reglementering inzake de vrije beroepen is een bevoegdheid van de 

federale wetgever. Bijgevolg voorziet en organiseert de wet een raadpleging tussen de 
twee Ordes. De raadpleging behelst enkel volgende punten: 
a) het vastleggen en de wijziging van de beroepsdeontologie; 
b) de duurtijd en de inhoud van de stage; 
c) de vestigingsregels voor de uitoefening van het beroep en het dragen van de titel; 
d) de contacten met de Europese en federale overheid. 

2. Het federaal overlegorgaan treedt op als officieel aanspreekpunt voor de Minister. 
3. De organisatie en de besluitvorming van het federaal overlegorgaan gebeurt naar 

analogie met de ‘Groep van Tien’ in het kader van het sociaal overleg. 
4. De besluiten van het federaal overlegorgaan worden bij consensus genomen en zoniet 

neemt de Minister de beslissing. 
5. Het federaal overlegorgaan beschikt niet over een eigen rechtspersoonlijkheid. 
 
 
H.  Situatie voor Brussel 
 
1. De architecten uit het Brussels gewest kunnen zich inschrijven bij de Orde van hun 

keuze.  
2. Een minimale gewaarborgde vertegenwoordiging van de Brusselse architecten is 

voorzien in iedere Orde. 

 
 
BESLUIT 
 
De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO vraagt dat de wetgevende initiatieven die 
genomen zullen worden met het oog op de hervorming van de organisatie van de Orde van 
architecten rekening zouden houden met de principes die in dit advies geformuleerd 
worden. 
 
 
_____________ 


