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inschrijvingsgeld of de deelnamekost voor de potentiële deelnemer, met een minimum van 150 euro 
per vormingsactiviteit.  
 
Deze bedragen zullen worden aangepast bij elke verhoging van drie punten van de consumptie-index 
tegenover die van kracht op de datum van inwerkingtreding van onderhavig Reglement. 
 
5.2 Elk aanbod van een vormingsactiviteit moet vooraf worden goedgekeurd door de 
Erkenningscommissie op basis van de volgende criteria: 

a) de relevantie van het onderwerp alsook de kwaliteit van de thema’s en behandelde kwesties; 

b) de relevantie van de activiteit voor het beroep van architect; 

c) de competenties van de docent en van de organisator; 

d) de instemming van de organisator om aanwezigheidsattesten te bezorgen en een effectieve 
controle van de aanwezigheden te organiseren.  

e) de toegankelijkheid van de activiteit en de deelnamevoorwaarden van de activiteit. 

5.3 De uren die in aanmerking komen voor de permanente beroepsvorming worden door de 
erkenningscommissie bepaald bij de erkenning van elke activiteit. 

5.4 De erkenningscommissie moet haar beslissing tot erkenning of weigering uiterlijk een maand voor 
aanvang van de activiteit meedelen. Bij gebrek aan een antwoord binnen deze termijn, wordt de 
activiteit beschouwd als erkend. 
 
Elke weigering tot erkenning moet worden gemotiveerd door de erkenningscommissie. 

5.5 De Orde publiceert de lijst van erkende vormingsactiviteiten op haar webplatform. 

Alleen vormingen kunnen worden erkend en niet de instellingen of de organisaties die ze geven.  
 
5.6 De organisator van een permanente vormingsactiviteit kan zijn activiteit pas bekendmaken na de 
beslissing tot erkenning te hebben ontvangen van de erkenningscommissie. 
 
5.7 Wanneer een vorming regelmatig wordt georganiseerd, moet de erkenning elk kalenderjaar 
vernieuwd worden. 
 
5.8 Alle aanvragen dienen in het Nederlands ingediend te worden. 
 
5.9. De volgende voorwaarden worden gesteld omtrent de aanwezigheidslijsten:  
 
a) De organisator dient de aanwezigheid van de cursisten zelf bij te houden en in een gestructureerd 
vorm (Spreadsheet) door te geven. 
b) In de aanwezigheidslijsten dient het stamnummer van de architecten vermeld te worden (terug te 
vinden op www.architect.be). 
c) Indien er geen aanwezigheidslijst wordt bezorgd, worden de punten niet toegekend en worden er 
geen nieuwe activiteiten goedgekeurd. 

6. Intrekking van de erkenning 
De Orde van Architecten behoudt het recht om, op basis van een gegronde beslissing, de erkenning 
die werd toegekend in overeenstemming met artikel 6, in te trekken. 
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7. Rapportering permanente vorming 
De organisator van de opleiding verbindt er zich toe de aanwezigheden over te maken aan de Orde 
van Architecten via het webplatform van de Orde. 

8. Financiering 
8.1. De architecten moeten hun permanente vorming betalen. 
 
8.2. De Orde van Architecten kan zelf vormingen organiseren, zonder ze echter te kunnen opleggen. 
 


