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Sinds Nacalculatie van de architectenopdracht, een studie uit 2015 
van architect en stedenbouwkundig professor Johan Rutgeerts 
(KU Leuven) over de omstandigheden waarin architecten hun be-
roep moeten uitoefenen, beschikken we over precieze cijfers die 
een objectief beeld geven van het belachelijk lage loon van archi-
tecten. Rond de tafel is iedereen het er nochtans over eens dat die 
omstandigheden beter worden als architecten een fatsoenlijk ho-
norarium krijgen. Bijgevolg is de kans groter dat er kwalitatief werk 
wordt afgeleverd en dat de bouwheer tevreden is.

“Sommige architecten gedragen zich behoorlijk schizofreen”, 
stelt Kristiaan Borret vast. “Ze klagen dat ze onvoldoende betaald 
worden, maar stellen tegelijk honoraria voor die ver onder de 
deontologische norm liggen.” Dat is om problemen vragen, want 
deze architecten geven de bouwheer de indruk dat hun vraagprijs 
redelijk is. Om die neerwaartse nivellering te vermijden, moeten 
de lonen vastgelegd worden. Je moet ze uit de oproep tot me-
dedinging halen, zodat de jury’s kunnen discussiëren over de 
kwaliteit van de projecten in plaats van zich te concentreren op 
prijsvergelijking. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommige 
inspecteurs van Financiën – hoge ambtenaren die moeten contro-
leren of een uitgave opportuun is en volgens de regels verloopt, 
en die dus waken over de integriteit van openbare aanbestedin-
gen – is dit een groot probleem: ze zien immers niet welke andere 
criteria de objectiviteit van een oproep tot mededinging zouden 
kunnen garanderen. Volgens Borret “spreek je met de inspecteur 
van Financiën best niet over kwaliteit, want voor hem gaat het bij 
dit woord alleen om esthetiek, terwijl de term in werkelijkheid indi-
rect ook een financieel criterium is: wat krijg ik als bouwheer voor 
mijn geld?” 

In de evolutie van de openbare aanbestedingen spelen de 
inspecteurs van Financiën en de juridische diensten van de 
bouwheren een sleutelrol, want door hun interpretatie van de 
wet kunnen zij dossiers gewoon blokkeren. Hoewel de honora-
ria geen wettelijk verplicht element van de competitie vormen, 
moeten we hen dus doen inzien dat er andere objectieve criteria 
zijn waarop ze hun selectie kunnen baseren (geleverde diensten, 
financiële geloofwaardigheid van een voorstel, maatschappelijke 

Overwerkt en 
onderbetaald? Een 
rondetafelgesprek
Hoe garandeer je dat architecten 
een deftige vergoeding krijgen 
bij de aanbesteding van architec-
turale diensten? Die prangende 
vraag was de aanleiding voor een 
rondetafelgesprek met vooraan-
staande experts uit het veld.
Op woensdag 5 april gingen een aantal mensen rond de tafel 
zitten om de delicate kwestie van de vergoeding van archi-
tecten te bespreken: Kristiaan Borret (Bouwmeester van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Chantal Dassonville (adjunct-
algemeen directrice van de Architectuurcel van de Federatie 
Wallonië-Brussel), Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester), Sylvie 
Bruyninckx (vicevoorzitster BVA) en Pieter T’Jonck (hoofdredacteur 

). De alarmerende financiële onzekerheid van architecten was 
aanleiding voor een gedachtewisseling over de vraag hoe archi-
tectuurwedstrijden – op hun niveau – zouden kunnen bijdragen  
tot een oplossing voor het probleem. 
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DE EVOLUTIE VAN DE ERELONEN  
VAN ARCHITECTEN

De deontologische norm nr. 2 zag in 
1963 het daglicht bij de oprichting 
van de Orde van Architecten. De norm 
vormde een kader voor de berekening 
van erelonen op basis van de kost-
prijs van een gebouw, die al door 
vele architecten werd gebruikt om 
hun erelonen vast te leggen. In 2002 
meldde de Orde van Architecten, in 
het kader van het vrije concurren-
tiebeding, dat de norm enkel nog als 
“leidraad” gehanteerd kon worden.

Na een rechtszaak van Europa 
tegen de Nationale Raad van de Orde 
van Architecten, naar aanleiding van 
oneerlijke bedingen in consumen-
tenovereenkomsten, werd (bij beschik-
king van 24 juni 2004 van de Europese 
Commissie) de befaamde deontologische 
norm nr. 2 in strijd geacht met het 
Europese mededingingsrecht. Dat laat 
immers niet toe dat een beroepsorga-
nisatie of een orde op rechtstreekse 
of onrechtstreekse wijze de prijzen 
bepaalt.

Een orde heeft blijkbaar niet het 
recht haar leden een minimale ere-
loonschaal op te leggen. De archi-
tecten moeten vrij blijven om hun 
concurrentiepositie zelf te bepalen 
– zeker daar deze tarieven niet zijn 
opgemaakt door een onafhankelijk 

organisme, maar door één dat er zelf 
ook controle op uitoefent. Bovendien 
wordt niet bewezen dat er een rela-
tie bestaat tussen de kostprijs van 
een bouwwerk en de daaraan gekoppelde 
procentuele erelonen. In se is het 
mogelijk om informatie te versprei-
den die architecten inzicht geeft 
in de kosten van hun werkzaamheden, 
maar ze moeten hun ereloon vrij kun-
nen bepalen.

Toch vallen nog steeds veel ar-
chitecten terug op de norm voor het 
berekenen van hun erelonen, ook al 
zijn er verschillende andere metho-
des bedacht om een nieuwe leidraad te 
bepalen. Gezien de erelonen nu zeer 
erg verschillen van architect tot 
architect, is een andere aanpak aan-
gewezen. We willen graag naar erelo-
nen die bij wet zijn vastgelegd. De 
Europese Commissie gaf destijds aan 
dat een orde of beroepsvereniging 
een ontwerp kan opstellen en door de 
bevoegde minister kan laten bekrach-
tigen, en dat ook diezelfde minister 
dat ontwerp kan wijzigen. 

Duitsland is hier een goed voor-
beeld: de HOAI (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) is geba-
seerd op een besluit van de federale 
fegering en de Federale Raad van 4 
november 1971, en officieel geamen-
deerd aan het besluit van 12 november 
1984, ter controle van de diensten 

geleverd door ingenieurs en archi-
tecten. De HOAI is tot stand gekomen 
op basis van een uitgebreide studie 
in de jaren 1970 en, gezien de be-
perkte wijzigingen, niet vaak geüp-
datet. Momenteel wordt de HOAI ook 
onder vuur genomen door de Europese 
Commissie. Die beweert dat de ver-
plichte ereloonschalen ervoor zorgen 
dat werken in Duitsland minder aan-
trekkelijk is voor architecten uit 
andere Europese lidstaten, gezien de 
belemmering van de prijsconcurren-
tie. Uit onderzoek blijkt echter dat 
er in de voorbije jaren een gestage 
maar constante groei is van buiten-
landse architecten – net omdat er 
niet altijd op basis van het ereloon 
maar wel op basis van kwaliteit wordt 
gekozen.

Ook in België willen beroeps-
verenigingen en de Orde graag over-
stappen op een wettelijk vastgelegd 
ereloon, net omdat het van openbaar 
belang is dat een architect voldoende 
wordt betaald om zijn taken correct 
uit te voeren. Kijken we bijvoorbeeld 
naar dokters: ook zij hebben vaste 
tarieven, waar ze onder mogen gaan, 
al gebeurt dat niet vaak. Waarom 
stelt niemand de vaste tarieven van 
de dokters in vraag?

Sylvie Bruyninckx,  
vicevoorzitter BVA
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meerwaarde, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit van het 
concept...), dat dit de integriteit van de procedure garandeert en – 
vooral – dat het om een meerwaarde op lange termijn gaat. 

HOGE WERKLAST
De financiële onzekerheid van architecten heeft nog een andere 
oorzaak: als ze deelnemen aan wedstrijden, krijgen ze daar over 
het algemeen een te lage vergoeding voor. In tegenstelling tot 
andere vrije beroepen moet een architect die wil deelnemen aan 
een openbare aanbesteding, evenveel werk verzetten, en van 
dezelfde soort, als hij in zijn dagelijkse praktijk voor privéklanten 
zou doen. Toch wordt geregeld verwacht dat hij dat gratis doet, 
of voor belachelijk weinig geld. “Bij een wedstrijd moeten archi-
tecten minstens kostendekkend vergoed worden”, zegt Leo Van 
Broeck. Die kosten worden geraamd op twee derde van het totale 
bedrag van de honoraria die normaal zouden worden betaald 
voor het gevraagde deel van de opdracht. Een bouwheer die aan 
kandidaat-ontwerpers een schets vraagt om op basis daarvan 
zijn keuze te maken, zou dus aan elk twee derde moeten betalen 
van het normale loon voor die post (ongeveer 0,5 procent van 
het totale projectbudget). “In Antwerpen wordt 1 procent van het 
totale budget verdeeld over vijf deelnemers. In Brussel wordt een 
vergoeding tussen 0,1 procent en 0,2 procent per kandidaat aan-
geraden, met een minimum van 2.500 euro en een maximum van 
25.000 euro”, preciseert Borret. In de Federatie Wallonië-Brussel 
wordt een minimum van 3.000 euro gecombineerd met een de-
gressieve berekening.

Als de bouwheer deze bedragen niet kan vrijmaken, hoeft 
de architect daar niet voor op te draaien. Van Broeck vindt dat de 
werklast verminderd moet worden. Sinds kort moeten architecten 
die deelnemen aan een door Citydev uitgeschreven wedstrijd 
voor grootschalige sociale huisvesting, niet meer indienen dan 
twee plannen voor een appartement en de oplossing van twee 
specifieke problemen naar keuze (een hoekappartement bijvoor-
beeld). Een andere mogelijkheid is dat de bouwheer slechts een 
intentieverklaring vraagt. “Als de middelen ontoereikend zijn, moet 
worden gewerkt met een procedure zonder ontwerp”, suggereert 

Chantal Dassonville, “want je kunt van de architecten toch niet 
verwachten dat ze werken zonder vergoed te worden.” Er worden 
initiatieven genomen om de werklast te verminderen, maar an-
derzijds zijn er architecten die overdrijven door meer te leveren 
dan gevraagd. Borret vindt het “ongehoord dat kandidaten bij een 
wedstrijdbriefing zelf de bouwheer verzochten om desgevallend 
de kandidaten te straffen die een maquette zouden leveren terwijl 
die niet gevraagd werd. Is het niet erg dat het onder volwassenen 
zover moet komen?” 

Er zijn nog andere elementen van de openbare aanbestedin-
gen die een impact hebben op de vergoeding van architecten, zij 
het soms indirect. Het lastenkohier bepaalt in detail het program-
ma en de condities waarin dit moet worden uitgevoerd, en dus 
meent Borret dat het moet worden bekendgemaakt op hetzelfde 
moment als het bericht van aanbesteding. “Een architect die aan 
een wedstrijd begint waarvan het lastenkohier nog niet gepubli-
ceerd is, weet niet precies wat er wordt gevraagd en kent ook de 
condities niet. Op het moment waarop het verschijnt – soms pas 
negen maanden na het bericht van aanbesteding – kan hij zijn 
kandidatuur niet meer intrekken. Zo leidt een gebrek aan trans-
parantie voor de bouwheer tot een verlies van kandidaten.” Voor 
Dassonville heeft deze methode echter grenzen. “Een van de pro-
blemen met de bouwheren is de duur van de procedure. Als je een 
voldoende precies bericht van aanbesteding publiceert en de tijd 
daarna gebruikt om het lastenkohier op te stellen, kun je de etap-
pes elkaar laten overlappen. Die werkwijze biedt ook een voordeel 
voor de selectie naar kwaliteit: als er geen lastenkohier is, kun je 
beter zien wat de architecten begrepen hebben van het voorwerp 
en de context van de aanbesteding – ze kunnen geen passages 
uit het kohier kopiëren.”

De bepalingen van een lastenkohier kunnen financieel ge-
sproken “een koude douche” zijn, vervolgt Dassonville. Als er bij 
een onderhandelingsprocedure tussen bouwheer en architect 
opnieuw over het contract onderhandeld kan worden, is het de 
verantwoordelijkheid van die laatste om zich niet tot gelijk wat 
te verbinden. Soms zit het vanaf het begin mis met het budget 
dat aan de kandidaten wordt overgemaakt, gewoon omdat de 
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bouwheer de zaken verkeerd heeft ingeschat. Dat kan te wijten 
zijn aan het feit dat de persoon die bij de openbare administratie 
instaat voor het budget, geen voeling meer heeft met de realiteit 
op het terrein. Of het gaat om een strategie waarbij het budget 
bewust onderschat wordt, zodat het meer kans heeft om bekrach-
tigd te worden. Sommige organismen zijn zich bewust van het 
probleem – de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM) analyseert haar eigen schattingen nu tijdens het jureren 
– maar “de architecten moeten het budget openlijk ter discussie 
kunnen stellen en moeten weigeren deel te nemen als dat niet het 
geval is”, zegt Borret onomwonden. Dat is gewaagd: bouwheren 
reageren hierop niet altijd positief. Maar op lange termijn is het de 
enige vruchtbare strategie. 

LEF EN SOLIDARITEIT
Het budget is trouwens niet het enige punt waarin de architecten 
duidelijk stelling moeten nemen. “Zelfs in crisissituaties moeten 
architecten risico’s durven te nemen. Ze moeten het lef hebben 
om niet deel te nemen aan slechte wedstrijden, en solidair zijn”, 
vindt Van Broeck. En als architecten en beroepsorganisaties het 
probleem van de vergoeding niet echt aanpakken, is het niet aan 
de bouwmeester om dat in z’n dooie eentje te doen. Borret ver-
duidelijkt: “Geen kwaliteit zonder correcte vergoeding, maar de 
bouwmeester werkt in de eerste plaats voor de bouwheren, niet 
voor de corporatie van architecten.” Al wat hij kan doen, vervolgt 
hij, is de bouwheren overtuigen van de toegevoegde waarde van 
een voorbeeldige procedure, “maar als de architecten niet volgen, 
is het al moeite om niets”. 

Een element dat in deze context een belangrijke rol kan 
spelen, is het verlangen van de bouwheer die een wedstrijd 
uitschrijft, om voor zijn project op de best mogelijke kandidaat 
te kunnen rekenen. Vandaag de dag zijn er oneindig veel moge-
lijkheden. Architecten die het zich kunnen – of durven te – ver-
oorloven, kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan wat hen 
het meest interesseert. Als de bouwheer met een voorbeeldige 
procedure en een hoge vergoeding komt, zal hij voor alle archi-
tecten aantrekkelijker zijn en verhoogt hij zijn kansen om een 

kandidaat te kiezen die zijn ambities kan inlossen. Hoewel het 
zuiden van het land op dit vlak wat achterstand heeft en de situ-
atie er dikwijls minder ideaal is, is de context eerder gunstig, 
stelt Borret: “Verschillende Belgische steden hebben nu een 
bouwmeester, het algemene architectuurniveau is vrij hoog en 
de competities worden voortdurend fatsoenlijker. Alle voor-
waarden lijken vervuld voor een luxesituatie waarin architecten 
kunnen kiezen aan welke wedstrijd ze deelnemen.” Ze hebben 
er trouwens alle belang bij om dat ook daadwerkelijk te doen. 
Van Broeck herinnert er inderdaad aan dat sommige business 
schools leren dat ‘nee’ kunnen zeggen financieel meer oplevert 
dan jaknikken: “The more you say yes, the more turnovers you 
get. The more you say no, the more profit you make.” De bouw-
heer moet zich vanaf nu dus wapenen met wat hem in staat stelt 
om architecten te overhalen om aan zijn wedstrijd deel te nemen, 
niet aan die van een ander. 

Meer algemeen gesproken is de verbetering van de conditie 
van de architecten ook in het belang van de openbare overheid. 
Een hele economische sector is aan het stikken: veel bureaus 
maken geen winst meer, betalen dus bijna geen belastingen en 
brengen de staat niets op. Bovendien zien sommige architecten 
hun situatie zodanig achteruitgaan dat ze in een vaste betrekking 
(in de administratie, in het onderwijs...) de enige mogelijkheid zien 
om geldnood te vermijden. Zonder alle verantwoordelijkheid voor 
het probleem bij de overheid te willen leggen, wijzen we er toch 
op dat zij de middelen in handen heeft om de situatie van de ar-
chitecten te verbeteren. Of ze dat nu doet om kwaliteitsvolle archi-
tectuur te garanderen, dan wel om de procedures voor openbare 
aanbestedingen te optimaliseren of de sector nieuw leven in te 
blazen, Leo Van Broeck wijst erop dat ze ook “haar rol van ethisch 
voorbeeld moet opnemen”. 

Antoine Wang
Foto's Katrijn Van Giel

Deze tekst kwam tot stand in samenwerking 
met Team Vlaams Bouwmeester
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