
 

LID WORDEN VAN ARIB…WAAROM ?                      
Laten we samen de architectuurprofessionals verdedigen! 
 
 

Net als de UWA in Wallonië en de BVA (of NAV) in Vlaanderen - waarmee ze de 
Federatie van Architectuurverenigingen van België (FAB) vormt - verdedigt de vzw  
“Architects in Brussels” (ARiB) onvermoeibaar het beroep van architect en 
kwaliteitsarchitectuur bij openbare instellingen en beroepsorganisaties in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest ... 
 
De ARIB neemt al meer dan 10 jaar deel aan consultaties, studiegroepen of seminars 
en brengt verlichte adviezen uit over een groot aantal problematieken met betrekking 
tot ruimtelijke ordening, stedenbouw, over de “Orde van architecten” en de 
beroepspraktijk of ook over het onderwijzen van architectuur ... 
 
De ARIB informeert architecten en het publiek via haar website (www.arib.be), haar 
netwerken en haar nieuwsbrieven, werkt mee aan de opleiding van stagiaires en 
professionals, en stichtte en organiseert jaarlijks het “Architecture Video&modelisation 
Festival”, de Festival's “Exhibit on Screens”, de “bar- debatten” over actuele thema's en 
diverse bijeenkomsten… 
 
De actie van ARIB manifesteert zich voornamelijk op regionaal niveau, maar ook op 
federaal en internationaal niveau, via interventies met bepaalde ministeries of 
kabinetten en via de FAB die deel uitmaakt van instellingen zoals de UIA (International 
Union of Architects) en ACE (Architects Council of Europe). 
 
Als open, multiculturele en meertalige vereniging die vandaag meer dan 375 leden heeft 
op ARIB Linkedin, 250 leden en 50 effectieve leden, wenst ARIB haar representativiteit 
te vergroten en haar actie om architecten beter te verdedigen te versterken. en 
architectuur breder te promoten ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door u aan te sluiten bij ARIB, een dynamische vereniging die u in staat stelt uw stem te 
laten horen, uw vaardigheden te herkennen en uw confraternele betrokkenheid tot 
uitdrukking te brengen, maakt u haar actie ten gunste van architectenprofessionals nog 
effectiever ! 
 

*) Aanvraagformulier voor toelating in te vullen op de site arib.be 
    en op sturen naar de Voorzitter van ARiB: info@arib.be 
   Betaling via ARIB-rekening BE28 3630 5014 7020 
 
 

In deze periode van steeds dramatischer wordende gezondheidscrisis op 
economisch vlak, doet ARIB een beroep op uw zin voor solidariteit en 
biedt u aan om gratis toetredende lid  te worden (*) ... of beter als 
effectief lid, tegen betaling individuele met bijdrage van € 100 / jaar of 
collectieve “bureaus” met bijdrage van € 250 / jaar (*) 
Alvast bedankt voor uw deelname ... 
 


