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 Over Bureau Architectenregister 

 
Bureau Architectenregister is op grond van de op 1 januari 2011 in werking getreden gewijzigde Wet op 
de architectentitel ingesteld als opvolger van de Stichting bureau architectenregister. De wet bepaalt dat 
Bureau Architectenregister rechtspersoonlijkheid bezit en dat de Kaderwet zelfstandige bestuurs-
organen op hem van toepassing is. 
 
Op grond van de Wet op de architectentitel vervult Bureau Architectenregister de volgende taken: 
• beheren van het architectenregister: het verrichten van inschrijvingen en van doorhalingen van 

inschrijvingen in het in de Wet op de architectentitel in het leven geroepen architectenregister; 
• fungeren als bevoegde autoriteit in de zin van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties; 
• erkennen van in het buitenland behaalde diploma’s op het gebied van architectuur, stedenbouw, 

tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur met het oog op inschrijving in het architecten-
register; 

• vaststellen van regels met betrekking tot de examens voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- 
en landschapsarchitecten en interieurarchitecten en het organiseren van die examens; 

• vaststellen van nadere eisen waaraan een ingeschrevene moet voldoen die ook een onder een 
andere titel ingeschreven wil worden in het architectenregister en het nemen van beslissingen op 
verzoeken om inschrijving onder een andere titel; 

• vaststellen van regels met betrekking tot de tweejarige beroepservaringperiode en het (doen) 
uitvoeren van die regels; 

• aan elke verzoeker doen van (schriftelijke) opgave of een persoon in het architectenregister staat 
ingeschreven en onder welke titel; 

• verstrekken van informatie over de wettelijke voorschriften met betrekking tot de beroepsuitoefening 
van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect in Nederland en 
over de inschrijving in het architectenregister en de wettelijke gevolgen daarvan. 

 
Daarnaast heeft Bureau Architectenregister op grond van de Wet op de architectentitel de volgende 
bevoegdheden: 
• op verzoek verlenen van een certificaat aan een persoon die werkzaam is op het gebied van de 
 architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en die zich door 
 de kwaliteit van zijn prestaties op het betreffende vakgebied naar het oordeel van Bureau Archi-
 tectenregister in het bijzonder heeft onderscheiden; 
• op verzoek besluiten dat het getuigschrift van een Academie van Bouwkunst vrijstelling oplevert 
 van het doorlopen van de tweejarige beroepservaringperiode of dat een afgestudeerde een met de 
 tweejarige beroepservaringperiode vergelijkbare beroepservaring heeft opgedaan; 
• optreden tegen het onrechtmatig gebruik van de architectentitel onder meer door middel van het 
 instellen van gerechtelijke procedures; 
• vaststellen van kwalitatieve beleidsregels ter zake van passende bij- en nascholing voor architecten,
 stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. 
 
Bureau Architectenregister draagt alle kosten die uit de uitvoering van de wettelijke taken voortvloeien, 
met uitzondering van het fungeren als bevoegde autoriteit in de zin van de Richtlijn erkenning 
beroepskwalificaties en het verrichten van de in de Wet op de architectentitel aan Bureau Architecten-
register opgedragen regelgevende taken.  
 
Bureau Architectenregister legt verantwoording af aan de voor de Wet op de architectentitel eerstverant-
woordelijke minister, aan wie het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring worden voorgelegd. 
De tarieven voor vergoedingen die moeten worden betaald voor door Bureau Architectenregister te 
verlenen diensten dienen eveneens door die Minister te worden goedgekeurd. 
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Voorwoord  
 
2012 was een goed jaar voor Bureau Architectenregister, maar helaas niet voor al onze ingeschreve-
nen. De achteruitgang in de bouw zette zich door en dat is al enige jaren zichtbaar in de beroeps-
groepen van de ontwerpers. 
 
In dit Jaarverslag vindt u uiteraard weer alle cijfers en een poging trends te benoemen en te duiden. 
 
Veel van de energie van het bestuur en bureau is gestoken in de voorbereiding van de Beroepservaring-
periode, de twee jaar beroepservaring die per 1 januari 2015 verplicht wordt om de titel architect, 
stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect te mogen voeren. Uitgebreide 
consultatierondes in alle delen van het land, gesprekken met beroepsorganisaties, studenten, 
onderwijsinstellingen en de betrokken ministeries leidden uiteindelijk tot een door de Minister voor 
Wonen en Rijksdienst en de Ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap goedgekeurde regeling. 
 
Veel mensen hebben veel tijd gestoken in het ontwerpen van een in deze tijd werkbare regeling die ook 
ruimte biedt voor individuele routes en nieuwe vormen van beroepsuitoefening. De uitvoering van de 
Regeling Beroepservaringperiode zal niet zonder het beroepsveld kunnen plaatsvinden. Zoals bij al zijn 
taken zal Bureau Architectenregister werken met onafhankelijke, gekwalificeerde commissies die de 
beroepservaringtrajecten toetsen en de deelnemers beoordelen. We moeten gaan starten in een zeer 
moeilijke tijd waarin veel bureaus mensen moeten ontslaan en het aantal kleine bureaus toeneemt. De 
projectleider Beroepservaringperiode is het afgelopen jaar al gestart met een verkenning naar 
praktische oplossingen en mogelijke regelingen. 
 
Vernieuwing blijft de grootste uitdaging voor de komende jaren, ook voor het Architectenregister zelf. 
We zijn het afgelopen jaar klein en efficiënt gebleven, maar moeten de komende jaren meer taken gaan 
uitvoeren. De uitvoering van nieuwe regelingen, zoals de regeling inschrijving onder een andere titel en 
het verlenen van een certificaat wegens de bijzondere kwaliteit van prestaties, en de dienstverlening in 
het kader van de bij- en nascholing zijn ingepast in de reguliere werkzaamheden. Dit geldt ook voor de 
uitbreiding van de communicatie met het beroepsveld, een belangrijk aandachtspunt voor 2013. 
 
Voor al het overige nieuws en de verantwoording over 2012 verwijs ik u naar de achtergevoegde tekst.  
 
Dank voor de prettige samenwerking het afgelopen jaar! 
 
Den Haag, maart 2013 
 
 
Drs. Annemiek Rijckenberg 
voorzitter bestuur Bureau Architectenregister 
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Implementatie gewijzigde Wet op de architectentitel  
 
In de met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden gewijzigde Wet op de architectentitel is aan 
Bureau Architectenregister, naast de taken die reeds op grond van de wet werden verricht, een aantal 
nieuwe taken opgedragen. Het merendeel van die taken is in 2011 uitgevoerd dan wel voorbereid, zoals 
de “Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel”(artikel 12a, tweede lid, 
van de Wet op de architectentitel) en de Examenregeling Wet op de architectentitel (artikel 12b, derde 
lid, van de Wet op de architectentitel). Beide regelingen zijn ingevolge artikel 4, derde lid, van de wet in 
de periode januari - maart goedgekeurd door de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn op 
3 april 2012 in de Staatscourant gepubliceerd. 
 
In maart heeft Bureau Architectenregister de procedure en criteria gepubliceerd voor de beoordeling 
van verzoeken om toekenning van een certificaat aan personen die zich door de kwaliteit van hun 
prestaties op het desbetreffende vakgebied in het bijzonder hebben onderscheiden. Over de procedure 
en criteria heeft overleg plaatsgevonden met de beroepsorganisaties. 
 
Ingevolge artikel 6 van de Wet op de architectentitel dient het bestuur van Bureau Architectenregister 
een bestuursreglement vast te stellen dat door de voor de wet verantwoordelijke minister moet worden 
goedgekeurd. In maart heeft het bestuur het bestuursreglement met het daarbij behorende directie-
statuut ter goedkeuring aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De 
minister heeft het bestuursreglement op 10 april 2012 goedgekeurd. 
 
In maart is door een extern bureau advies uitgebracht over de reorganisatie van Bureau Architecten-
register. Deze reorganisatie is noodzakelijk vanwege de omvorming van de Stichting bureau archi-
tectenregister tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan en omdat Bureau Architectenregister 
sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet op de architectentitel een aantal nieuwe taken moet 
vervullen. In 2012 is een deel van de in het reorganisatieadvies vervatte voorstellen geëffectueerd.  
 
Beroepservaringperiode 
De meeste tijd en aandacht van Bureau Architectenregister is in 2012 uitgegaan naar het opstellen van 
de regeling omtrent de inrichting van de tweejarige beroepservaringperiode, het organiseren van 
informatiebijeenkomsten over de regeling en het voeren van overleg met de beroepsorganisaties, 
onderwijsinstellingen, andere betrokken organisaties en de voor de Wet op de architectentitel verant-
woordelijke ministeries. Hieronder volgt een overzicht van de in 2012 in het kader van de beroeps-
ervaringperiode verrichte werkzaamheden.  
 
• Regeling Beroepservaringperiode 
Artikel 12e van de gewijzigde Wet op de architectentitel draagt Bureau Architectenregister op om regels 
vast te stellen omtrent de inhoud en inrichting van de tweejarige beroepservaringperiode die afgestu-
deerden op het gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieur-
architectuur vanaf 1 januari 2015 na hun afstuderen moeten doorlopen om ingeschreven te kunnen 
worden in het architectenregister. Die regels dienen in elk geval betrekking te hebben op het niveau van 
kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de beroepservaringperiode heeft doorlopen dient 
te beschikken, de wijze waarop de periode wordt afgesloten, de voorwaarden waaronder geheel of 
gedeeltelijk vrijstelling kan worden verkregen van het doorlopen van de periode, de begeleiding tijdens 
de periode en een voorziening in geval van een conflict tussen de begeleider en de persoon die hij 
begeleidt. 
 
Na ontvangst van het advies van de Projectgroep WAT in maart 2011 heeft Bureau Architectenregister 
medio 2011 het proces van de totstandkoming van de Regeling Beroepservaringperiode in gang gezet. 
In 2012 is de regeling opgesteld op basis van uitvoerig overleg met alle betrokkenen.  
 
Op 5 april 2012 heeft Bureau Architectenregister een eerste concept van de regeling openbaar 
gemaakt. Na een consultatieronde in mei en juni, is op 4 juli een tweede concept van de regeling 
gepresenteerd. Alle betrokken organisaties en instellingen zijn formeel in de gelegenheid gesteld hierop 
hun commentaar te geven. Op basis van de ingekomen reacties is de definitieve versie van de regeling 
met de bijbehorende eindtermen opgesteld en op 14 november ter goedkeuring aan de betrokken 
ministers voorgelegd. 
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De belangrijkste opgave waarvoor Bureau Architectenregister zich bij het concipiëren van de regeling 
gesteld zag, was het vinden van een goede balans tussen hetgeen geregeld moest worden en hetgeen 
door de deelnemers aan de beroepservaringperiode (de kandidaten) zelf kan worden ingevuld. De 
regeling moet aansluiten op de aard van de beroepsgroep en haar vakuitoefening. Om die reden is 
onder meer gekozen voor twee routes om de beroepservaringperiode te doorlopen: via een geïnte-
greerd programma of via een zelfstandig traject. 
 
De regeling is, na goedkeuring door de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Ministers van 
Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op 19 december 2012 in de Staats-
courant gepubliceerd en met ingang van 21 december in werking getreden. 
 
In het verslagjaar is eveneens het concept van de Erkenningregeling Beroepservaringperiode 
opgesteld. In de Erkenningsregeling is vastgelegd aan welke eisen de aanbieder van een geïntegreerd 
beroepservaringprogramma of van een beroepservaringmodule en een dergelijk programma of een 
dergelijke module moeten voldoen om in het kader van de Regeling Beroepservaringperiode erkend te 
worden. 
  
• Prognose kandidaten 
In het voorjaar van 2012 heeft TNO in opdracht van Bureau Architectenregister een “Quick scan” 
uitgevoerd naar de te verwachten instroom van kandidaten voor de beroepservaringperiode. Voor de 
vier vakdisciplines is een prognose gemaakt voor de jaren 2015-2020. Op basis van de actuele in- en 
uitstroom in het onderwijs en de ontwikkelingen in de beroepspraktijk verwacht TNO jaarlijks tussen de 
150 en 280 deelnemers aan de beroepservaringperiode. Ten einde een exactere prognose te krijgen zal 
Bureau Architectenregister in 2013 een vervolg onderzoek laten uitvoeren, waarbij onder meer de 
belangstelling voor de beroepservaring bij de potentiële kandidaten (studenten) zal worden gepeild.  
 
• Overleg- en consultatietraject 
Bureau Architectenregister heeft veel aandacht besteed aan een zorgvuldig en open overleg- en 
consultatietraject rondom de regeling. Daarmee is invulling gegeven aan artikel 4, eerste en tweede lid, 
van de Wet op de architectentitel, waarin aan Bureau Architectenregister is opgedragen om bij de 
voorbereiding van de regeling de beroepsorganisaties, de ingeschrevenen die geen lid zijn van een 
beroepsorganisatie en de onderwijsinstellingen te betrekken. Ook heeft veelvuldig overleg en afstem-
ming plaatsgevonden met de Rijksbouwmeester en met de verantwoordelijke dossierhouders van de 
betrokken ministeries. De inzichten die hierbij naar voren zijn gekomen zijn benut bij het opstellen van 
de regeling. 
 
Met de besturen van de beroepsorganisaties heeft regulier overleg plaatsgevonden over de beroeps-
ervaringperiode. De beroepsorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld commentaar te geven op het 
eerste en tweede concept van de regeling.  
 
Ook de faculteitsbesturen van de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven en van de 
Wageningen Universiteit zijn op de hoogte gesteld van de beroepservaringperiode en in de gelegenheid 
gesteld te reageren op de concepten van de regeling. Het overleg met de universiteiten zal in 2013 en 
2014 worden voortgezet, onder meer om er voor te zorgen dat de huidige lichting studenten voldoende 
is geïnformeerd over en is voorbereid op de per 1 januari 2015 verplichte beroepservaringperiode. 
 
Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met (de directeuren van) de zes Academies van Bouwkunst en 
het LOBO. Een belangrijk onderwerp dat in dit overleg aan de orde kwam was de uitwerking van de in de 
wet opgenomen vrijstellingsmogelijkheid voor afgestudeerden van de Academies (artikel 12d, derde lid, 
van de wet). Ook de Academies zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de concepten van de 
regeling. Het overleg met de Academies zal in 2013 en 2014 eveneens worden voortgezet. 
 
Via het Bestuurlijk overleg van de hogescholen met beeldend kunstonderwijs (OBK) heeft ook overleg 
plaatsgevonden met de acht Academies voor Beeldende Kunsten over de consequenties van de 
beroepservaringperiode voor de studenten van de interieurarchitectuuropleidingen. 
 
Tot slot heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Stichting BEJAS c.q. Stichting PAO, omdat 
deze in de vier afgeronde edities van “Het Experiment” respectievelijk “De Beroepservaring” veel kennis 
en ervaring heeft ontwikkeld met een geïntegreerd beroepservaringprogramma. Van deze kennis en 
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ervaring is dankbaar gebruik gemaakt bij het opstellen van de regeling en het anticiperen op 
uitvoeringskwesties. 
 
Via de website van Bureau Architectenregister en via (digitale) nieuwsbrieven zijn de ingeschrevenen in 
het architectenregister opgeroepen te reageren op de concept regeling. Op LinkedIn was een 
discussieplatform beschikbaar en via een afzonderlijk mailadres konden beroepsbeoefenaren vragen 
stellen of hun reactie geven.     
 
• BEP ON TOUR 
Met de campagne BEP ON TOUR is getracht geïnteresseerden te bereiken, te informeren en te 
betrekken bij het tot stand komen van de regeling. De BEP ON TOUR bestond uit vijf regionale 
consultatieronden in mei 2012 in respectievelijk Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Deventer en 
Amsterdam. Per regio werd telkens een vierkoppig panel van ervaringsdeskundigen samengesteld. 
Ieder panellid vertegenwoordigde een van de vier vakdisciplines. Om zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de reeds aanwezige kennis expertise en de “couleur locale” van de regio zijn de bijeenkomsten in 
samenwerking met lokale architectuurcentra georganiseerd.  
 
De Tour werd afgesloten met een landelijke bijeenkomst in het NAI op 4 juli 2012. Tijdens deze bijeen-
komst werd ingegaan op de belangrijkste commentaarpunten en werd het definitieve concept van de 
regeling gepresenteerd. 
 
• Klankbordgroep BEP  
Teneinde op onafhankelijke wijze direct en zo breed mogelijk door de beroepspraktijk en het 
onderwijsveld gevoed te worden en om kritische denkkracht te genereren, is de Klankbordgroep BEP 
ingesteld. Het doel van deze groep was te reflecteren, te reageren en mee te denken over inhoud en 
vorm van de regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringskwesties. De Klankbordgroep fungeerde 
tevens als voorportaal voor de communicatie over de regeling. 
 
Bij de samenstelling van de groep is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit alle 
disciplines, een spreiding door het land, een balans in ervaring en een evenwicht tussen ingeschreve-
nen die wel en ingeschrevenen die geen lid zijn van een beroepsorganisatie. De leden waren niet 
gebonden aan een organisatie en konden op persoonlijke titel een bijdrage leveren. De Klankbordgroep 
is vier keer bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van bestuurslid Henk Döll. De inzet en bijdragen 
van de leden Hanneke van den Berg, Marlies Brinkhuijsen, Tomas Degenaar, Anja Dirks, Guus Enning, 
Gerard Frishert, Iva Konig, Marten Kuiper, Wouter van Niel, Nynke Rixt Jukema en Sijmen Schroevers 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de regeling. 
 
• Eindtermen Beroepservaringperiode/Kernteam Eindtermen BEP 
Een belangrijk onderdeel van de Regeling Beroepservaringperiode zijn de zogeheten eindtermen. Om 
deze eindtermen te operationaliseren is het Kernteam Eindtermen BEP ingesteld. Dit team bestond uit 
een compact doch gevarieerd gezelschap van deskundigen uit het werkveld, waarbij ervaring in de 
praktijk, in het onderwijs en met de beroepservaringperiode waren vertegenwoordigd. Het team werkte 
onder voorzitterschap van Leon Thier (architect) in grote mate van onafhankelijkheid en bestond verder 
uit Hanneke Kijne (tuin- en landschapsarchitect), Hans Hammink (architect) en Eline Strijkers 
(interieurarchitect). Het team is geadviseerd door Frank Segaar (architect) en Joke Oosterhuis 
(onderwijskundige). 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden van het Kernteam heeft Bureau Architectenregister een 
inventarisatie laten maken van de reeds door de Projectgroep WAT ontwikkelde eindtermen. Deze 
inventarisatie is aangeleverd als startdocument voor het Kernteam. Het Kernteam heeft hiervan gebruik 
gemaakt, maar heeft de eindtermen en de toelichting zelfstandig opgebouwd en uitgewerkt. Daarbij is 
aansluiting gezocht bij de systematiek van omschreven werkzaamheden van De Nieuwe Regeling 2011 
(DNR 2011). Daaraan zijn toegevoegd de onderdelen “opdracht” en “grondhouding” (attitude, 
bedrijfsvoering en communicatie), aspecten van de beroepsuitoefening die cruciaal worden geacht, 
doch door hun aard niet in de DNR zijn omschreven. 
 
 
 
  



 10 

BEP ON TOUR -  MEI: REGIONALE BIJEENKOMSTEN 
 
 

 
  
Aftrap in architectuurcentrum AIR - Rotterdam              GRAS: platform v Groningen Architectuur en Stedenbouw
    

 
 
Piet Hein Eek complex – Eindhoven          architectuurcentrum Twente – Deventer  
 

 
 
Laatste regionale bijeenkomst in Amsterdam, bij architectuurcentrum ARCAM 
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BEP ON TOUR -  JULI: AFSLUITENDE LANDELIJKE MANIFESTATIE NAI 
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Registratie 

 
Algemeen 
In 2012 zijn 736 inschrijvingen in het architectenregister gerealiseerd, iets meer dan in 2011. Daar staat 
tegenover dat het aantal uitschrijvingen uit het architectenregister fors is gestegen naar 721. Dit 
betekent dat de netto toename van het aantal geregistreerden in 2012 15 bedraagt. Dit is aanzienlijk 
lager dan in voorgaande jaren; in 2011 bedroeg de netto toename nog 208. De grote toename van het 
aantal uitschrijvingen is waarschijnlijk te wijten aan de gevolgen van de economische crisis voor de 
bouwsector. Verwacht wordt dat dit beeld ook de komende jaren nog zichtbaar zal zijn. Het aantal 
ingeschrevenen in het architectenregister blijft boven de 14.000, hetgeen wijst op het belang dat de 
beroepsgroep hecht aan het mogen voeren van de architectentitel. 
 
lnschrijvingen 
In 2012 zijn 548 architecten, 57 stedenbouwkundigen, 44 tuin- en landschapsarchitecten en 87 
interieurarchitecten ingeschreven in het architectenregister. Dit zijn overigens niet uitsluitend nieuwe 
inschrijvingen, maar ook herinschrijvingen van personen van wie de inschrijving eerder was 
doorgehaald. Het aandeel herinschrijvingen bedroeg in 2012 9%.  
 
Het aantal in 2012 verrichte inschrijvingen is lager dan in de jaren 2007 tot en met 2010, in welke jaren 
het aantal inschrijvingen in het architectenregister ver boven de 800 lag, maar iets hoger dan in 2011 
(702 inschrijvingen).  
 
Over de afgelopen 10 jaar vertoont het aantal inschrijvingen in het architectenregister het volgende 
beeld: 

 

 
  
Hoewel het aantal inschrijvingen in het architectenregister ten opzichte van de jaren 2007 tot en met 
2010 een dalende lijn vertoont, is het aantal inschrijvingen in het architectenregister nog steeds hoger 
dan waarmee, gelet op de uitstroom uit het onderwijs, rekening wordt gehouden. Zeker in de huidige 
economische situatie is dat opmerkelijk te noemen. Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge 
aantal inschrijvingen kan zijn gelegen in het feit dat veel medewerkers van architectenbureaus, die als 
zodanig niet behoefden te zijn ingeschreven in het architectenregister, na hun ontslag als zelfstandig 
architect de markt hebben betreden en zich met het oog op het voeren van de architectentitel alsnog 
laten inschrijven in het register. Ook het feit dat inschrijfgeld en contributie relatief laag zijn en voor 
inschrijving in het architectenregister lagere eisen gelden dan in de meeste andere landen, dragen bij 
aan het nog steeds relatief hoge aantal inschrijvingen. Vermoedelijk speelt tevens een rol dat in het 
beroepsveld bekend is dat de eisen voor inschrijving in het architectenregister vanaf 2015 zijn aan-
gescherpt. In elk geval kan worden geconstateerd dat degenen die op het vereiste niveau zijn afgestu-
deerd op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieur-
architectuur en ook daadwerkelijk op die vakgebieden werkzaam zijn, belang hechten aan het voeren 
van de wettelijk beschermde architectentitel en zich zoveel mogelijk laten inschrijven in het archi-
tectenregister. Dit wordt mede in de hand gewerkt doordat de inschrijving in het architectenregister 
verplicht is voor het verkrijgen van rijksoverheidsopdrachten en vaak ook voor opdrachten van de 
andere overheden alsook voor deelname aan veel aanbestedingen, prijsvragen en competities.   



 13 

Uitschrijvingen 
Van 721 personen - 550 architecten, 57 stedenbouwkundigen, 25 tuin- en landschapsarchitecten en 89 
interieurarchitecten - is in 2012 de inschrijving in het architectenregister doorgehaald. 71% van de uit-
schrijvingen geschiedde wegens het niet betalen van de contributie, 24% op eigen verzoek van de 
ingeschrevene en 5% wegens het overlijden van de ingeschrevene. Vorig jaar bedroegen deze 
percentages respectievelijk 60, 28 en 12. 

 
Het aantal uitschrijvingen is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. In 2008, 2009, 2010 en 2011 
bedroeg het aantal uitschrijvingen respectievelijk 337, 371, 456 en 494. Deze sterke stijging vindt zijn 
verklaring in de economische crisis die zich onder meer doet gevoelen in het betaalgedrag van de 
ingeschrevenen in het architectenregister. In het bijzonder niet meer beroepsmatig actieve, veelal 
oudere ingeschrevenen en ingeschrevenen die niet of nauwelijks meer werkzaam zijn op het gebied van 
de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur zijn door de 
economische omstandigheden sneller geneigd hun inschrijving in het architectenregister te laten 
doorhalen.  
 
De instroom van 2012 nader beschouwd 
55% van degenen die zich in 2012 lieten inschrijven in het architectenregister is jonger dan 30 jaar. Dit 
percentage is hoger dan in 2011 (50%) en 2010 (41%) en is in twee jaar dus met 14% gestegen. Het 
percentage instromers onder de 30 jaar is bij de architecten het hoogst (59%), bij de interieurarchitecten 
het laagst (39%). In 2011 was het percentage instromers onder de 30 jaar bij de interieurarchitecten juist 
het hoogst (55%).  
 
Opmerkelijk is dat van de totale aanwas ruim een kwart niet de Nederlandse nationaliteit heeft. 20% 
daarvan heeft de Chinese en 17% de Duitse nationaliteit. Van degenen met de Chinese nationaliteit is 
het grootste deel in het bezit van het masterdiploma van de Technische Universiteit Delft (architectuur of 
stedenbouw).     
 
Van degenen die zich in 2012 hebben laten inschrijven in het architectenregister is 66% afgestudeerd 
op universitair niveau (Technische Universiteit te Delft of Eindhoven dan wel Universiteit van Wage-
ningen), 11% aan een Academie van Bouwkunst en eveneens 11% aan een Academie voor Beeldende 
Kunsten (interieurarchitectuur). Daarmee is van de totale instroom van 2012 88% afkomstig uit het 
Nederlandse Hoger Onderwijs. 9% van de instroom is afgestudeerd in het buitenland (waarvan 7% in 
een andere EU-lidstaat met inbegrip van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), terwijl 2% 
is ingeschreven op grond van het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde architectenexamen 
op grond van de Wet op de architectentitel.  
 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline. 
 

 archit. stedenbwk. t&l.arch int.arch. 

diploma Technische Universiteit 74% 86%   

diploma Academie van Bouwkunst 12% 7% 14%  

diploma Universiteit Wageningen   61%  

diploma Academie Beeldende Kunsten    96% 

architectenexamen WAT 1% 2% 16% 2% 

EU-diploma 9%  2% 1% 

diploma buitenland (niet-EU) 3%    

inschrijving onder andere titel  5% 2%  

overig 1%  5% 1% 

          
De “instroom 2012” bestaat voor 62% uit mannen en 38% uit vrouwen. Het aandeel vrouwen is ten 
opzichte van de vorige jaren iets gestegen (1%). Bij de architecten die in 2012 zijn ingestroomd is het 
percentage vrouwen nog altijd het laagst 33%, hoewel dit wel hoger is dan in 2011 (29%). Bij de 
interieurarchitecten die zich in 2012 hebben laten inschrijven is het percentage vrouwen het hoogst: 
63% (was in 2011 66%).  
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De verdeling man/vrouw van de instroom ziet er per discipline in percentages uitgedrukt als volgt uit: 
 

 man vrouw 

architecten 67% 33% 

stedenbouwkundigen 54% 46% 

tuin- en landschapsarchitecten 61% 39% 

interieurarchitecten 37% 63% 

 
In 2012 werden 53 architecten op grond van een in een andere EU-lidstaat, met inbegrip van IJsland, 
Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, behaald diploma ingeschreven in het register. Dit is iets meer 
dan in 2011, in welk jaar 48 architecten op grond van een dergelijk diploma werden ingeschreven. In 
2010, 2009 en 2008 bedroegen deze aantallen respectievelijk 102, 97 en 110. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de landen van herkomst van de EU-diploma’s op grond waarvan men zich in 2012 als 
architect heeft laten inschrijven in het architectenregister. Tussen haakjes staan de verschillen met 2011 
aangegeven. 
 

 

 
Uit de tabel blijkt dat de bezitters van een Duits architectuurdiploma ongeveer de helft vormen van de 
EU-instroom van architecten in het register. De houders van een in Groot-Brittannië behaald diploma 
komen na de Duitse diplomahouders met 20% op de tweede plaats. Opmerkelijk is dat zich in 2012, 
evenals in 2011, geen enkele Belgische diplomahouder als architect heeft laten inschrijven in het 
architectenregister.  
 
14 personen lieten zich in 2012 als architect inschrijven in het register op grond van een door Bureau 
Architectenregister “erkend” diploma, behaald in een land niet zijnde een EU-lidstaat (met inbegrip van 
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Deze diploma’s waren behaald in China (4), Israel, 
Rusland (2), Taiwan, de Verenigde Staten van Amerika (4), Venezuela en Zuid Korea.  
 
Stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten die hun diploma in het 
buitenland hebben behaald, kunnen op grond van de Wet op de architectentitel worden ingeschreven in 
het architectenregister wanneer hun diploma door Bureau Architectenregister is erkend. Op die grond-
slag werden in 2012 2 personen ingeschreven in het architectenregister: één als tuin- en landschaps-
architect op grond van een Duits diploma en één als interieurarchitect op grond van een Belgisch 
diploma. 
  

België 0  

Denemarken 1 ( - 1) 

Duitsland 26 (+ 4) 

Frankrijk 2 ( +2) 

Groot-Brittannië 11 (+ 2) 

Griekenland 1 (-  1) 

Hongarije 0 (- 2 ) 

Ierland 1 (+ 1) 

Italië 2  

Malta 0  

Noorwegen 0  

Oostenrijk 4 (+ 3) 

Polen 2  

Portugal 1 (-  2) 

Roemenië 0  

Slowakije 0  

Spanje 2 (+ 1) 

Tsjechië 0 (-  1) 

Zwitserland 0 (-  1) 

Totaal 53 (+ 5) 
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De ingeschrevenen in het architectenregister 
Per 31 december 2012 staan in het totaal 14.189 personen ingeschreven in het architectenregister. Op 
31 december 2011 stonden 14.174 personen ingeschreven. Het netto aantal ingeschrevenen in het 
architectenregister is in 2012 dus met 15 gestegen. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt was de 
“aanwas” in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk hoger: 
    

 
 
De verdeling van het aantal ingeschrevenen per discipline ziet er op 31 december 2012 als volgt uit: 
 

architecten    10.697 (75,4%) 

stedenbouwkundigen 836  (5,9%) 

tuin- en landschapsarchitecten 739  (5,2%) 

interieurarchitecten     1.917 (13,5%) 

totaal 14.189 (100%) 

 
Het netto aantal architecten en interieurarchitecten daalde in 2012 met 2, terwijl het aantal stedenbouw-
kundigen gelijk bleef en het aantal tuin- en landschapsarchitecten met 19 steeg.   
 
De hierna volgende afbeelding geeft de verhouding weer tussen de aantallen ingeschrevenen in het 
architectenregister per discipline. 
 

 
 
De man-vrouwverdeling van de ingeschrevenen in het architectenregister is 74/26. Bij de interieur-
architecten is nog altijd het hoogste percentage vrouwen te vinden: 50%, bij de architecten het laagste 
(21%). De verdeling man/vrouw ziet er per discipline als volgt uit: 
 

 man Vrouw 

architecten 79% 21% 

stedenbouwkundigen 72% 28% 

tuin- en landschapsarchitecten 62% 38% 

interieurarchitecten 50% 50% 

10697 architecten 

836 stedenbouw-

kundigen 
739 

tuin- en landschaps-
architecten 

1917 
interieurarchitecten 
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Uit een vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat het percentage vrouwelijke ingeschrevenen in het 
architectenregister licht blijft stijgen.   
 
De leeftijdsopbouw van de ingeschrevenen in het architectenregister levert het volgende beeld op: 
 

 <30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80 

architecten 6% 29% 23% 19% 16% 5% 2% 

stedenbouwkundigen 8% 30% 20% 14% 22% 5% 1% 

tuin- en landschapsarchitecten 6% 26% 23% 24% 15% 5% 1% 

interieurarchitecten 8% 23% 27% 21% 16% 4% 1% 

 
Van de ingeschrevenen in het architectenregister zit 34,5% in de leeftijdscategorie tot 40 jaar en 42,5% 
in de categorie 40-60 jaar. De afgelopen jaren bedroegen deze percentages 36 respectievelijk 42. De 
gemiddelde leeftijd van de ingeschrevenen in het register is dus iets aan het stijgen.  
 
24% van het aantal ingeschrevenen in het architectenregister is aangesloten bij een beroeps-
organisatie. In 2011 bedroeg dit percentage nog 26. Per discipline vertoont de organisatiegraad van de 
ingeschrevenen in het architectenregister het volgende beeld:     
 
 

 
In 2011 bedroegen de percentages voor de architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschaps-
architecten en interieurarchitecten respectievelijk 25, 35, 59 en 16.  
 
55% van de ingeschrevenen in het architectenregister is afgestudeerd op universitair niveau 
(Technische Universiteit te Delft of Eindhoven of Universiteit van Wageningen), 15% aan een Academie 
van Bouwkunst en 13% aan een Academie voor Beeldende Kunsten (interieurarchitectuur). In het totaal 
is daarmee 83% van de ingeschrevenen in het bezit van het diploma van een Nederlandse hoger- 
onderwijsinstelling, terwijl iets minder dan 9% van de ingeschrevenen in het buitenland is afgestudeerd 
(7% afgestudeerden in de EU, 1,7% afgestudeerden in een ander land). Ruim 1% is ingeschreven op 
grond van het architectenexamen en ruim 6% op grond van de overgangsregeling (was in 2011 7%).    
 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline. 
 

 archit. stedenbwk. t&l.arch int.arch. 

diploma Technische Universiteit 63% 71%   

diploma Academie van Bouwkunst *  18% 16% 11%  

diploma Universiteit Wageningen   66%  

diploma Academie Beeldende Kunsten    94% 

architectenexamen WAT 1% 2% 4%  

diploma EU 9% 1% 4% 2% 

diploma buitenland (niet-EU) 2% 0,5% 1%  

overgangsregeling 6% 9% 11% 4% 

overig 1% 0,5% 3%  
  * inclusief Hoger en Voortgezet Bouwkunst Onderricht en Stedenbouwkundig Hoger Onderricht 

 
Van degenen die op grond van een in een andere EU-lidstaat of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland afgegeven diploma als architect staan ingeschreven, vormen de houders van een Duits 
diploma het grootste aandeel (42%), gevolgd door de houders van een Oostenrijks (19%) en een Brits 
diploma (10%). Van degenen die op grond van een in een ander land behaald diploma als architect 
staan ingeschreven vormen de houders van een Amerikaans diploma (25%) de grootste groep. 
 
De inschrijving in het architectenregister op grond van een buitenlands diploma levert voor de andere 
disciplines het volgende beeld op: 12 stedenbouwkundigen (waarvan 9 op grond van een EU-diploma), 
39 tuin- en landschapsarchitecten (waarvan 31 op grond van een EU-diploma) en 37 interieur-
architecten (waarvan 32 op grond van een EU-diploma).  

architecten 22% 

stedenbouwkundigen 30% 

tuin- en landschapsarchitecten 58% 

interieurarchitecten 14% 



 17 

Erkenning buitenlandse diploma’s 
 
Diploma’s behaald in een andere EU-lidstaat ¹ 
• Automatische erkenning van architectuurdiploma’s 
Ingevolge de EG Richtlijn erkenning beroepskwalificaties, zoals geïmplementeerd in artikel 9, eerste lid, 
van de Wet op de architectentitel, wordt aan houders van een in een andere EU-lidstaat door het 
daartoe bevoegde gezag afgegeven diploma op het gebied van architectuur op verzoek inschrijving 
verleend in het architectenregister, mits de desbetreffende opleiding voldoet aan de criteria van de 
richtlijn en het diploma is vermeld in de bijlagen V of VI bij de richtlijn. Artikel 21 van de richtlijn spreekt in 
dit verband van “automatische erkenning” van opleidingstitels.  
 
In 2012 zijn 53 personen op grond van de automatische erkenning van hun diploma als architect 
ingeschreven in het architectenregister (zie ook blz. 14). 
  
• Erkenning van diploma’s op het gebied van stedenbouw, landschaps- en interieurarchitectuur    
Bureau Architectenregister is op grond van de Wet op de architectentitel verantwoordelijk voor het 
erkennen van in een andere EU-lidstaat behaalde diploma’s op het gebied van stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. Een door Bureau Architectenregister erkend diploma 
geeft recht op inschrijving in het architectenregister.  
 
Ingevolge de artikelen 10, eerste lid, onderdeel d, 11, eerste lid, onderdeel d, en 12, eerste lid, onder-
deel d, van de Wet op de architectentitel dient Bureau Architectenregister, alvorens te beslissen omtrent 
de erkenning van een dergelijk diploma, een onderzoek in te stellen met overeenkomstige toepassing 
van de artikelen 5 tot en met 13 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. In die 
artikelen van de Algemene wet zijn de artikelen 10 tot en met 15 van de Richtlijn erkenning 
beroepskwalificaties, die betrekking hebben op het “algemeen stelsel van erkenning van opleidings-
titels”, geïmplementeerd.  
 
In een dergelijk onderzoek dient onder meer te worden beoordeeld of het in een andere lidstaat 
behaalde beroepskwalificatieniveau ten minste gelijkwaardig is aan het eerste niveau onder het 
overeenkomstige in Nederland vereiste niveau en of er mogelijk sprake is van een verschil in duur (van 
ten minste één jaar) of van wezenlijke inhoudelijke verschillen tussen de opleiding die in de andere 
EU-lidstaat is genoten en de desbetreffende Nederlandse opleiding. Indien sprake is van een dergelijk 
verschil, kunnen aan verzoeker aanvullende eisen worden gesteld, zoals het afleggen van een proeve 
van bekwaamheid of het volgen van een aanpassingsstage. Alvorens een aanvullende eis wordt 
opgelegd, dient eerst te worden nagegaan of de kennis die verzoeker tijdens zijn beroepservaring heeft 
verworven van dien aard is dat het wezenlijke verschil daardoor geheel of gedeeltelijk wordt 
ondervangen.  
 
Op deze grondslag zijn in 2012 door Bureau Architectenregister twee Spaanse diploma’s en één Duits 
diploma op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur en één Belgisch diploma op het gebied van 
interieurarchitectuur erkend. Er werden in 2012 geen verzoeken om erkenning van een in een andere 
EU-lidstaat behaald diploma op het gebied van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of 
interieurarchitectuur afgewezen.  
 
Diploma’s behaald buiten de EU  
De Wet op de architectentitel voorziet in de mogelijkheid dat architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en 
landschapsarchitecten en interieurarchitecten die hun diploma in een ander land dan een EU-lidstaat 
hebben behaald, in het architectenregister worden ingeschreven. Voorwaarde daarvoor is dat het 
diploma waarmee de opleiding is afgesloten door Bureau Architectenregister is erkend. In het geval van 
diploma’s op het gebied van architectuur dient Bureau Architectenregister ingevolge artikel 9, eerste lid, 
onderdeel j, van de Wet op de architectentitel, alvorens op een verzoek om erkenning te beslissen, na  
te gaan of de opleiding voldoet aan de in artikel 46 van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties 
gestelde eisen voor een door de EU-lidstaten automatisch te erkennen architectuuropleiding. Indien het 
diploma’s betreft op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur dient 
 

 
1) Onder “EU-lidstaat” wordt in deze paragraaf mede verstaan IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die partij zijn 
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, alsmede Zwitserland. 
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Bureau Architectenregister ingevolge de artikelen 10, eerste lid, onderdeel f, 11, eerste lid, onderdeel f, 
en 12, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de architectentitel, alvorens op een verzoek om erkenning 
te beslissen, een onderzoek in te stellen. 
 
Op deze grondslag heeft Bureau Architectenregister in 2012 9 verzoeken om erkenning van een buiten 
de EU behaald diploma afgehandeld. Al deze verzoeken hadden betrekking op diploma’s op het gebied 
van de architectuur en werden alle erkend. Deze diploma’s op het gebied van de architectuur waren 
behaald in China (3), Taiwan, de Verenigde Staten van Amerika (3), Venezuela en Zuid Korea.  
 
Daling van het aantal verzoeken om erkenning 
In 2012 heeft de daling van het aantal verzoeken om erkenning van een buitenlands diploma doorgezet. 
De belangrijkste reden hiervoor ligt naar de waarneming van Bureau Architectenregister in het feit dat 
verzoekers om erkenning van hun buitenlandse diploma ingevolge de gewijzigde Wet op de architecten-
titel vanaf 1 januari 2011 zelf de kosten dienen te dragen voor het onderzoek dat moet worden verricht 
alvorens kan worden beslist op een verzoek. Voor een onderzoek naar een diploma behaald in een 
andere EU-staat, dient een bedrag van € 1.000 te worden betaald, voor een diploma behaald in een 
ander land dan een EU-staat bedraagt het tarief € 1.500. Uit deze vergoedingen worden de werk-
zaamheden bekostigd die Bureau Architectenregister moet verrichten om een beslissing over een 
verzoek om erkenning van een buitenlands diploma te kunnen nemen. 
 
Wellicht heeft de daling van het aantal verzoeken om erkenning van een buitenlands diploma mede te 
maken met het feit dat de werkgelegenheid voor architecten in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk 
is verslechterd en minder buitenlandse architecten zich als gevolg daarvan naar Nederland begeven om 
hier werkzaamheden te verrichten.  
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Examens  
 
Op grond van artikel 12b van de gewijzigde Wet op de architectentitel biedt Bureau Architectenregister  
eenmaal per jaar de gelegenheid tot het afleggen van het examen voor architecten, stedenbouwkun-
digen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Door het met goed gevolg afleggen van 
dit examen kunnen personen die niet voldoen aan de bij of krachtens de Wet op de architectentitel 
gestelde opleidingseisen, alsnog inschrijving in het architectenregister verkrijgen.  
 
De eisen voor toelating tot het examen en de omvang en inrichting van het examen zijn vastgelegd in de 
Examenregeling Wet op de architectentitel, een door het bestuur van Bureau Architectenregister 
vastgestelde en door de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische 
Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen goedgekeurde regeling die met ingang van 1 januari 
2012 in werking is getreden. Met ingang van 1 januari 2012 is het bestuur van Bureau Architecten-
register verantwoordelijk voor de examens. Tot die tijd berustte die verantwoordelijkheid bij de 
betrokken vakministers. 
 
In de Examenregeling is de structuur van de examens, zoals die was vastgelegd in de door de 
verantwoordelijke ministers vastgestelde Algemene Maatregel van Bestuur uit 1992 (Examenbesluit) 
gehandhaafd. Het examen bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt aan de hand van 
door de kandidaat te presenteren werk uit de vakpraktijk beoordeeld of deze beschikt over het vereiste 
vormgevend/ontwerpend vermogen. Het tweede examenonderdeel bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel dienen de kandidaten een scriptie te schrijven aan de hand waarvan ze worden getoetst op 
passende historische en theoretische kennis, alsmede op inzicht in het betrokken beroep en in de rol 
van de beroepsbeoefenaar in de maatschappij. In het tweede deel dienen de kandidaten gedurende 
acht werkdagen een ontwerp te vervaardigen aan de hand waarvan wordt getoetst of de kandidaat 
beschikt over in de Examenregeling omschreven kennis, inzicht, bekwaamheid en vaardigheid.  
 
Het examen voor stedenbouwkundigen kent een iets afwijkende structuur, omdat de kandidaat na het 
vervaardigen van het stedenbouwkundig ontwerp een plan- en onderzoekstoelichting met betrekking tot 
het ontwerp dient te schrijven. Aan de hand van het vervaardigde ontwerp en de plan- en onderzoeks-
toelichting wordt door de examencommissie beoordeeld of de kandidaat beschikt over passende kennis 
van geschiedenis en theorie van de stedenbouw en over de vereiste kennis, inzicht, vaardigheid en 
bekwaamheid. 
 
De examens worden afgenomen door commissies waarvan de leden door het bestuur van Bureau 
Architectenregister worden benoemd. Bureau Architectenregister voorziet in de bijstand die de 
examencommissies bij hun werkzaamheden behoeven. 
 
Examen voor architecten 
Aan het eerste onderdeel van het architectenexamen namen in 2012 16 kandidaten deel. Op grond van 
het door hen gepresenteerde werk uit hun vakpraktijk, liet de examencommissie in april 10 kandidaten 
toe tot het afleggen van het tweede examenonderdeel.  
 
Eén van de kandidaten die door de examencommissie niet tot het tweede onderdeel was toegelaten 
stelde tegen de beslissing van de examencommissie bezwaar in. De examencommissie heeft over de 
op dit bezwaar te nemen beslissing advies gevraagd aan een door de examencommissie ingestelde 
bezwarenadviescommissie, bestaande uit ir. Kees van der Hoeven (voorzitter), drs. ir. H.N. Prast en 
mevrouw ir. A.L.B. Zeinstra. De bezwarenadviescommissie adviseerde de examencommissie in 
september het bezwaar niet gegrond te verklaren. De examencommissie besliste op 4 oktober conform 
dit advies.  
 
In het tweede examenonderdeel, waaraan ook 2 kandidaten deelnamen die in 2011 het eerste examen-
onderdeel wel, maar het tweede examenonderdeel niet met goed gevolg hadden afgelegd, dienden de 
kandidaten in de periode juni-september een scriptie te schrijven over architectuur en jeugdcultuur. De 
kandidaten dienden een vergelijkende analyse te maken van een hostel in Antwerpen en een Youth 
Center in Lille, waarbij onder meer moest worden ingegaan op de ontwerptechnische en 
maatschappelijke betekenis van de architectonische posities van de architecten van de beide 
gebouwen. De opdracht voor de scriptie werd door de voorzitter van de examencommissie tijdens een 
afzonderlijke bijeenkomst in mei aan de kandidaten toegelicht.  
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De ontwerpopdracht behelsde het vervaardigen van een architectonisch ontwerp voor een jeugdhostel 
met hoog stedelijke voorzieningen van bij elkaar ca. 10.000 m2 nabij het station Hollandsspoor in Den 
Haag. Het gebouw diende als trekker voor jonge mensen te gaan fungeren en diende een uitdagend 
gebouw te zijn dat plaats biedt aan een scala van activiteiten, met aan de straat een bazaar met 
exotische eethuisjes en multiculti winkels, een grote markt/feesthal, terrasjes en een vlot bereikbaar 
city-hostel met kleine, comfortabele slaapkamers. 
 
In november voerde de commissie gesprekken met de 12 kandidaten over de door hen geschreven 
scriptie, hun architectuurhistorische kennis en het door hen vervaardigde architectonische ontwerp. Op 
grond van die gesprekken besloot de commissie in november dat aan 7 kandidaten het getuigschrift van 
het met goed gevolg afgelegd examen kon worden uitgereikt. 
 
De volgende kandidaten ontvingen op 28 november uit handen van prof. ir. L. van Duin, voorzitter van 
de examencommissie, het getuigschrift: de heer J.C.E. Arntz BBE te Amsterdam, de heer G. Besselsen 
te Arnhem, de heer ir. F.A. Kroeze te Utrecht, de heer H.H. Koppens te Heesch, de heer ing. G. 
Robbemont te Den Haag, de heer E. van der Sluis bc. te Alkmaar en de heer ing. M. de Wit te Enschede.  
 
Van de 5 kandidaten die niet in aanmerking kwamen voor het getuigschrift, hebben er 3 bezwaar 
ingesteld tegen de beslissing van de examencommissie. Op deze bezwaren zal in het eerste kwartaal 
van 2013 worden beslist. 
 
Examen voor stedenbouwkundigen 
Voor deelname aan het examen voor stedenbouwkundigen meldde zich één kandidaat aan. Het eerste 
onderdeel van het examen werd afgenomen in april. Op basis van de door de kandidaat gepresenteerde 
projecten uit de vakpraktijk, besloot de commissie hem in de gelegenheid te stellen ook het tweede 
examenonderdeel af te leggen.   
 
In het kader van dat tweede examenonderdeel diende de kandidaat een stedenbouwkundig ontwerp te 
vervaardigen. De ontwerpopgave had betrekking op een door de examencommissie omschreven 
gedeelte van de IJ-oevers in Amsterdam en bestreek drie schaalniveaus: structuurvisie, stedenbouw-
kundig structuurbeeld en uitwerking voor een nader aangegeven gedeelte van het plangebied. Na 
afloop van het ontwerpdeel diende de kandidaat een op het plangebied betrekking hebbende plan- en 
onderzoekstoelichting te schrijven. 
 
De examencommissie voerde in november gesprekken met de kandidaat over het vervaardigde 
ontwerp en de toelichtingen. In deze gesprekken vond de commissie aanleiding het getuigschrift van het 
met goed gevolg afgelegd examen aan de kandidaat, de heer ing. C.T. Willems-Kruize te Groningen, uit 
te reiken. 
 
Examen voor tuin- en landschapsarchitecten 
Waar in 2011 door 8 kandidaten werd deelgenomen aan het examen voor tuin- en landschaps-
architecten, meldde zich in 2012 slechts één kandidaat aan voor deelname aan dit examen. In april werd 
de kandidaat door de examencommissie in de gelegenheid gesteld drie (mede) door hem in de 
vakpraktijk vervaardigde tuin- en landschapsarchitectonische ontwerpen te presenteren. Op basis van 
de presentatie besloot de examencommissie dat de kandidaat niet kon worden toegelaten tot het 
tweede onderdeel van het examen voor tuin- en landschapsarchitecten. 
 
In 2011 had de examencommissie besloten dat één examenkandidaat niet in aanmerking kwam voor 
het getuigschrift. Deze kandidaat stelde tegen de beslissing van de examencommissie bezwaar in. Op 
basis van een hoorzitting, die in maart 2012 plaatsvond, adviseerde de bezwarencommissie, bestaande 
uit mevrouw ir. J. Bleeker, mevrouw ir. J.C.M Toes en de heer R.J.M. van Aalderen, aan de examen-
commissie de desbetreffende kandidaat in aanmerking te laten komen voor een verlengd examen.  
 
De examencommissie volgde het advies van de bezwarencommissie en stelde de examenkandidaat in 
de gelegenheid het in het tweede examenonderdeel 2011 vervaardigde ontwerp op twee onderdelen 
nader uit te werken. 
 
Op 25 mei voerde de examencommissie een gesprek met de examenkandidaat over het in het 
verlengde examen vervaardigde werk. Op grond daarvan handhaafde de examencommissie haar 
eerdere beslissing dat de kandidaat het tweede examenonderdeel niet met goed gevolg had afgelegd. 
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Examen voor interieurarchitecten 
Voor deelname aan het examen voor interieurarchitecten 2012 meldden zich geen kandidaten aan. 
 
Samenstelling examencommissies  
De examencommissies waren in 2012 als volgt samengesteld: 
 
• Examencommissie voor architecten: 

prof. ir. L. van Duin (voorzitter), de heer R.H.W. Hootsmans, mevrouw ir. A. Snijders, ir. M.A.W. 
Spaan en mevrouw ir. M.A. Steigenga. 
 

• Examencommissie voor stedenbouwkundigen: 
ir. P.J. Rijnaarts (voorzitter), mevrouw ir. P.J. Sala en mevrouw ir. H.E.M. van Vliet.  

 
• Examencommissie voor tuin- en landschapsarchitecten:  

ir. J.P.M. van Veelen (voorzitter), mevrouw dr. ir. I. Duchhart, mevrouw ing. A.Th.E. van der Laan- 
Meijer en prof. ir. E.A.J. Luiten.  

 
Aangezien het examen voor interieurarchitecten in 2012 niet heeft plaatsgevonden, is door het bestuur 
nog geen examencommissie ingesteld. 
 
Evaluatie examens 
Over de examens zoals die onder verantwoordelijkheid van de betrokken vakministers hebben 
plaatsgevonden, zijn de afgelopen jaren vanuit het beroepsveld verschillende signalen te horen 
geweest, zowel positieve als kritische. Bureau Architectenregister heeft daarin aanleiding gezien om in 
2012 een evaluatie uit te voeren door degenen die de afgelopen jaren aan het examen hebben 
deelgenomen een vragenlijst voor te leggen. De uitvraag is uitgegaan naar alle 102 personen die in de 
periode 2006 tot en met 2011 examen hebben gedaan. Van hen hebben er 44 gereageerd. Van de 
respondenten waren 36 geslaagd en 7 niet. Eén respondent sprak zich hier niet over uit. De reacties 
waren overwegend positief. Bij het verwerken van de resultaten zijn de examencommissies betrokken. 
 
Een eerste conclusie van de evaluatie is dat de titel niet alleen statusverhogend werkt, maar ook helpt 
de kandidaat een helderder profiel te geven. Het verstevigen van de positie in de markt is een 
belangrijke motivatie. De analyse van de vragenlijsten geeft verder het beeld van een breed 
samengestelde groep van respondenten die gemiddeld redelijk tevreden is over het examen. Ze vinden 
de structuur goed en zijn blij met het behalen van de titel. Van de examenonderdelen roept de scriptie de 
meeste reacties op. 
 
Bij de examenperiode van acht werkdagen worden kanttekeningen geplaatst. Met name architecten 
vinden de periode aan de korte kant. De respondenten zijn het minst tevreden over de faciliteiten en de 
documentatie. Ze vinden die niet meer van deze tijd. De service van de medewerkers van Bureau 
Architectenregister beoordelen ze wel als positief. Bij de interactie met de examencommissies ontstaat 
soms discussie. Daar voelt niet iedereen zich goed begrepen of goed behandeld. Dit neemt niet weg dat 
de respondenten geen problemen hebben met de samenstelling van de commissies. De kosten vinden 
de respondenten hoog, maar niet onredelijk als deze worden vergeleken met andere reguliere 
opleidingstrajecten.  
 
De resultaten van de evaluatie gebruikt Bureau Architectenregister om de examens te verbeteren. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de faciliteiten en van de interactie tussen 
kandidaten en examencommissie.  
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Inschrijving onder een andere titel en certificaat bijzondere kwaliteit prestaties 
 
Inschrijving onder een andere titel 
Op 1 januari 2012 zijn de in artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de architectentitel bedoelde “Nadere 
eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel” in werking getreden. Degenen die 
staan ingeschreven in het architectenregister op grond van een Nederlands masterdiploma of ouder 
diploma van gelijk niveau, kunnen een verzoek op grond van deze regeling indienen. De verzoeker dient 
onder andere aan te tonen dat hij over ten minste zeven jaar ervaring beschikt op het andere vakgebied 
waarvoor hij wil worden ingeschreven. Deze ervaring dient te zijn opgedaan in de vijftien jaar 
voorafgaand aan het verzoek. Degenen die op een andere grond staan ingeschreven in het architecten-
register, bijvoorbeeld een diploma op bachelorniveau (interieurarchitecten), een in het buitenland 
behaald diploma, de overgangsregeling of het architectenexamen, kunnen op grond van de wet geen 
beroep doen op de regeling. 
 
Op grond van artikel 12a, vierde lid, van de wet dient Bureau Architectenregister alvorens op een 
verzoek om inschrijving onder een andere titel te beslissen, een commissie van deskundigen te horen. 
Met het oog hierop heeft het bestuur van Bureau Architectenregister voor een periode van vier jaar de 
Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel benoemd. De commissie kent 
de volgende samenstelling: drs. H.D. Werner (voorzitter), mevrouw ir. M.H. Adams (architect), ir. A. Fien 
(stedenbouwkundige), mevrouw ing. S. Karres (tuin- en landschapsarchitect) en de heer C.M.J.G. 
Spanjers (architect en interieurarchitect). 
 
In het verslagjaar hebben 24 ingeschrevenen in het architectenregister belangstelling getoond voor de 
mogelijkheid zich ook onder een andere titel te laten inschrijven. Acht personen hebben daadwerkelijk 
een verzoek ingediend. Van vier personen, de heren ir. F.A.J. Beune, ir. M.G.L. Broekman, ir. R.A.M. 
Koek en ir. H.P. van Schooneveld, werd het verzoek gehonoreerd; van één persoon werd (begin 2013) 
het verzoek afgewezen. Twee verzoeken bleken niet ontvankelijk omdat niet aan de voorwaarden werd 
voldaan en op één verzoek is nog niet beslist, omdat de verzoeker nog niet alle vereiste stukken heeft 
ingediend. De ingediende verzoeken betroffen vijf maal een verzoek om inschrijving als stedenbouw-
kundige, twee maal een verzoek om inschrijving als tuin- en landschapsarchitect en eenmaal een 
verzoek om inschrijving als architect. 
 

Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties 
Op grond van artikel 12a, eerste lid, van de Wet op de architectentitel heeft Bureau Architectenregister 
de bevoegdheid om een persoon die werkzaam is op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- 
en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en die zich volgens Bureau Architectenregister door 
de kwaliteit van zijn prestaties in het bijzonder heeft onderscheiden, op verzoek een certificaat te 
verlenen op grond waarvan hij zich kan laten inschrijven in het architectenregister. 
 
De bevoegdheid tot het afgeven van een dergelijk certificaat is in de plaats gekomen van de onder de 
oude Wet op de architectentitel aan de desbetreffende vakminister toegekende bevoegdheid om aan 
een persoon wegens uitzonderlijke bekwaamheid ontheffing te verlenen van het architectenexamen.  
 
Bureau Architectenregister heeft voor de toepassing van deze bevoegdheid criteria opgesteld waaraan 
een verzoek om afgifte van een certificaat moet worden getoetst. Bij het formuleren van de criteria is 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de criteria die tot 2011 werden gehanteerd door de betrokken 
vakministers. 
 
In november is voor het eerst een verzoek binnengekomen om afgifte van een certificaat; dit verzoek 
werd gedaan met het oog op inschrijving in het register als stedenbouwkundige. Bureau Architecten-
register heeft ingevolge artikel 12a, eerste lid, van de wet een commissie van deskundigen ingesteld om 
zich met betrekking tot dit verzoek te laten adviseren. Deze commissie van deskundigen bestaat uit: 
mevrouw prof. ing. H.E. Bakker (voorzitter), prof. ir. H.C. Bekkering, de heer A.G. Schaap, mevrouw ir. 
N.A. de Vries en ir. E.W.R. Zuidema. Op het verzoek zal begin 2013 worden beslist.   
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Europese aangelegenheden  
 

Bevoegde autoriteit 
Bureau Architectenregister is in artikel 3, tweede lid, van de Wet op de architectentitel aangewezen als 
de bevoegde Nederlandse autoriteit voor de uitvoering van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties, 
voor zover het de vrije verrichting van diensten binnen de Europese Unie door architecten, stedenbouw-
kundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten betreft. Een bevoegde autoriteit is 
blijkens artikel 56 van de richtlijn een door de lidstaten aangewezen autoriteit of instelling die gemach-
tigd is bewijsstukken betreffende de opleiding of andere in de richtlijn beschreven documenten af te 
geven, respectievelijk aan te nemen, alsmede aanvragen te ontvangen en besluiten te nemen zoals 
bedoeld in de richtlijn.  
 
In artikel 3 van de wet staan de taken die Bureau Architectenregister als bevoegde autoriteit dient te 
verrichten als volgt omschreven: 
- nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten van de andere EU-lidstaten; 
- gegevens verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten omtrent een ingeschre-

vene in het architectenregister of een verzoeker om inschrijving die van belang kunnen zijn voor de 
beoordeling van de rechtmatigheid van de toegang tot of de uitoefening van werkzaamheden op het 
gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur; 

- aan een ingeschrevene in het architectenregister op diens verzoek afschriften verstrekken van bij de 
inschrijving overgelegde documenten of een verklaring omtrent de periode waarin betrokkene 
geacht kan worden werkzaam te zijn geweest op zijn vakgebied;  

- belanghebbenden adviseren of ondersteunen bij de uitoefening van hun rechten krachtens de 
richtlijn om in een andere lidstaat op het gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en land-
schapsarchitectuur of interieurarchitectuur zelfstandig of in loondienst beroepswerkzaamheden te 
verrichten of op een van die gebieden tijdelijk en incidenteel diensten te verrichten. 

 
Voor de werkzaamheden die Bureau Architectenregister als bevoegde autoriteit verricht, ontvangt het 
een vergoeding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden die Bureau Architectenregister in het verslagjaar 
als bevoegde autoriteit heeft verricht. 
 
•    Samenwerking met bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
Voor een goede uitvoering van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties is het van belang dat de 
bevoegde autoriteiten uit de EU-lidstaten met elkaar samenwerken en elkaar wederzijds bijstand 
verlenen bij de toepassing van de richtlijn. Met het oog hierop is in 1997 in Dublin een netwerk opgericht 
van de bevoegde autoriteiten voor de architecten, het European Network of Architects Competent 
Authorities (ENACA). In de ENACA, waarin Bureau Architectenregister vanaf de start een actieve rol 
vervult, informeren de bevoegde autoriteiten elkaar over de in hun land vigerende toelatingsprocedures 
en verlenen ze elkaar bijstand bij het oplossen van problemen die zich bij de toelating tot de uitoefening 
van het architectenberoep in hun land kunnen voordoen. De ENACA vormt een goed kader om het 
contact tussen de bevoegde architectenautoriteiten te onderhouden en komt in de regel driemaal per 
jaar bijeen. In 2012 vonden de bijeenkomsten plaats in Dublin, Rome en Lissabon; de bureau-
medewerker Europese aangelegenheden woonde deze bijeenkomsten bij. Door het onderhouden van 
contacten met de registrerende en regulerende instanties uit andere EU-lidstaten is Bureau Architecten-
register in staat de belangen van Nederlandse architecten die in die lidstaten werkzaamheden willen 
verrichten, waar mogelijk en gewenst effectief te behartigen.  
 
•    Verstrekken van attesten, verklaringen en andere documenten  
Op grond van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties kunnen de bevoegde autoriteiten van 
ontvangende EU-lidstaten van onderdanen van andere lidstaten die in die ontvangende lidstaat 
werkzaamheden willen verrichten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur 
en interieurarchitectuur, om overlegging van tal van documenten vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn een 
attest waarin wordt verklaard dat een persoon rechtmatig in de lidstaat van herkomst is gevestigd om er 
de desbetreffende werkzaamheden uit te oefenen en aan hem of haar geen beroepsuitoefeningsverbod 
is opgelegd, een bewijs omtrent de in de lidstaat van herkomst verworven opleidingstitel en andere 
beroepskwalificaties, een bewijs omtrent na de opleiding opgedane beroepservaring of een verklaring 
omtrent het verzekerd zijn tegen de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid. Bureau Architecten-
register is bevoegd deze documenten af te geven. 
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De richtlijn maakt daarbij onderscheid tussen dienstverrichting (het tijdelijk en incidenteel verrichten van 
beroepswerkzaamheden in een andere lidstaat dan waar men is gevestigd) en vestiging in een andere 
lidstaat. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de aard van de documenten die van een onderdaan van 
een lidstaat mogen worden verlangd wanneer hij in een andere lidstaat werkzaamheden wil verrichten. 
Bij dienstverrichting mogen in principe minder documenten worden gevraagd dan bij vestiging. Bij 
vestiging kan bijvoorbeeld, aanvullend aan de eerder genoemde documenten, ook worden gevraagd om 
een bewijs dat betrokkene van goed zedelijk gedrag is of nooit failliet is gegaan en een bewijs van de 
financiële draagkracht van betrokkene.  
 
In 2012 heeft Bureau Architectenregister aan 54 in het register ingeschreven architecten een of meer  
documenten als bedoeld in de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties afgegeven. Het betrof vooral 
attesten inzake opleidingstitel, beroepservaring en rechtmatige vestiging die dienden te worden 
overgelegd aan de bevoegde instanties in België, Duitsland en Engeland. 
 
•    Ondersteuning belanghebbenden 
Bureau Architectenregister heeft eveneens tot taak om belanghebbenden bij de uitoefening van de door 
de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties verleende rechten te ondersteunen. In het verslagjaar zijn 
enkele Nederlandse architecten ondersteund bij het oplossen van problemen die waren gerezen bij het 
verkrijgen van toegang tot de werkzaamheden in België en Duitsland. De ondersteuning bestond uit het 
verstrekken van informatie aan de desbetreffende bevoegde autoriteiten en aan het initiëren van contact 
tussen de betrokken Nederlandse architecten en de bevoegde autoriteit in de andere EU-lidstaat.  
 
Op verzoek van de Academies van Bouwkunst heeft Bureau Architectenregister de Academies in 
januari ondersteund bij overleg met vertegenwoordigers van de Vlaamse Raad en de Nationale Raad 
van de Belgische Orde van architecten in Brussel. Dit overleg was bedoeld om de Belgische autoriteiten 
te informeren over de aard en inrichting van de Academieopleiding en bij te dragen aan het wegnemen 
van belemmeringen die afgestudeerden van de Academies bij de toelating tot de beroeps-
werkzaamheden in België (kunnen) ondervinden. 
 

Wijziging Richtlijn erkenning beroepskwalificaties 
Eind 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijn erkenning beroeps-
kwalificaties. Met dit voorstel wordt beoogd de in 2005 vastgestelde Richtlijn erkenning beroepskwalifi-
caties te moderniseren. De belangrijkste onderdelen van het voorstel zijn de invoering van een digitale 
Europese beroepskaart, de digitalisering van de erkenningsprocedures en modernisering van de 
systematiek van de gemeenschappelijke opleidingseisen voor beroepen waarvoor automatische 
diploma-erkenning bestaat. Verder voorziet de voorgestelde wijzigingsrichtlijn onder meer in gedeelte-
lijke erkenning van beroepskwalificaties (voor beroepen die in een andere EU-lidstaat onderdeel 
uitmaken van een breder beroep) en een nieuw stelsel voor automatische erkenning voor geregle-
menteerde beroepen via onderlinge harmonisatie van toelatingseisen tussen ten minste negen 
lidstaten. 
 
Voor de architecten bevat de voorgestelde wijzigingsrichtlijn een belangrijke wijziging. Voorgesteld 
wordt om in artikel 46 van de huidige richtlijn, waarin de duur van de opleiding tot architect is bepaald op 
ten minste vier jaar studie voltijds, hetzij zes jaar studie waarvan ten minste drie jaar voltijds, te wijzigen 
in ten minste zes jaar. Deze zes jaar dient te omvatten: a) hetzij ten minste vier jaar studie op 
voltijdsbasis en een bezoldigde stage van ten minste twee jaar of b) hetzij ten minste vijf jaar studie op 
voltijdsbasis en een bezoldigde stage van ten minste één jaar. De bezoldigde stage dient te worden 
doorlopen onder supervisie van een persoon die voldoende kan waarborgen in staat te zijn de praktijk-
opleiding te verzorgen en dient te volgen op de afronding van de studie. 
 
Over dit voorstel voor wijziging van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties heeft in 2012 op 
nationaal niveau en in de diverse Europese gremia veelvuldig overleg plaatsgevonden. Op nationaal 
niveau hebben de betrokken ministeries verschillende malen geïnventariseerd welke consequenties uit 
het voorstel van de Commissie zouden kunnen voortvloeien en op welke onderdelen wijziging van het 
voorstel gewenst zou zijn. Bureau Architectenregister heeft, waar het de bepalingen betrof die specifiek 
op de architecten betrekking hebben, het Atelier Rijksbouwmeester daarbij ondersteund.  
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Gedurende het verslagjaar is het voorstel uitvoerig besproken in de Raadswerkgroep erkenning 
beroepskwalificaties en in de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees 
Parlement. Talloze belangenorganisaties hebben geprobeerd invloed uit te oefenen op de besluit-
vorming ten einde het voorstel in een door hen gewenste richting geamendeerd te krijgen.  
 
Begin 2013 werd duidelijk welke amendementen het Europees Parlement aangebracht zou willen zien 
in de tekst van het voorstel. Vrijwel gelijktijdig publiceerde de Europese Commissie een gewijzigde 
versie van het voorstel tot wijziging van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. In deze gewijzigde 
versie is de voorgestelde wijziging ten aanzien van de architectuuropleiding opnieuw gewijzigd: in plaats 
van 4 jaar studie en twee jaar stage (4+2) dan wel 5 jaar studie en één jaar stage (5+1) wordt nu 
voorgesteld 4 jaar studie + 2 jaar stage (4+2) dan wel 5 jaar studie (5+0). Het vereiste dat de stage moet 
zijn bezoldigd is geschrapt. Met betrekking tot de stage is verder nog bepaald dat deze niet eerder mag 
starten dan na afronding van de eerste drie jaar van de studie en dat ten minste één jaar van de stage 
moet zijn besteed aan de toepassing van de kennis, inzichten en bekwaamheden die tijdens de studie 
zijn verworven. De stage dient plaats te vinden onder de supervisie van een persoon of organisatie die 
daartoe is gemachtigd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat, die tevens tot taak heeft de stage te 
evalueren. 
 
Het is op dit moment nog te vroeg om te kunnen inschatten wat precies de inhoud zal zijn van het 
compromis dat de Commissie, Raad en het Europees Parlement zullen moeten treffen om de richtlijn tot 
wijziging van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties tot stand te brengen. Ook de gevolgen voor de 
Wet op de architectentitel zijn op dit moment nog niet duidelijk. Verwacht wordt dat de richtlijn in de loop 
van 2013 zal worden vastgesteld. 
 

Subgroep architectuurdiploma’s 
In 2009 heeft de Groep van Coördinatoren voor de erkenning van beroepskwalificaties, bestaande uit 
door de EU-lidstaten aangewezen vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor de bevordering 
van een uniforme toepassing van de richtlijn in de lidstaten, de subgroep architectuurdiploma’s 
ingesteld. Deze subgroep heeft onder meer tot taak te beoordelen of diploma’s van architectuur-
opleidingen die door de lidstaten voor automatische erkenning worden aangemeld, voldoen aan de 
daaraan in artikel 46 van de richtlijn gestelde eisen. Nederland is in de subgroep vertegenwoordigd door 
mevrouw dr. ir. S. Komossa (Technische Universiteit Delft), met de heer ir. C. van Langen (Academie 
van Bouwkunst Rotterdam) als plaatsvervanger. 
 
De bureaumedewerker Europese aangelegenheden heeft in het verslagjaar het Nederlandse lid en 
plaatsvervangend lid van de subgroep ondersteund bij de uit het lidmaatschap van de groep 
voortvloeiende werkzaamheden en woonde, ter vervanging van het Nederlandse lid van de subgroep, in 
maart de bijeenkomst van die groep in Brussel bij.  
 
De Technische Universiteit Delft heeft in september 2012 het diploma, leidend tot de graad van Master 
of Science in Architecture, Urbanism & Building Sciences, variant Architecture, voor erkenning in het 
kader van artikel 46 van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties aangemeld. Het diploma is met 
goed gevolg door de erkenningsprocedure heen gekomen. 
 

Architects Council of Europe 
Bureau Architectenregister is tezamen met de BNA lid van de Architects Council of Europe (ACE), het 
Europese platform van architectenorganisaties en –registers uit alle EU-lidstaten. De ACE behartigt de 
belangen van ruim 500.000 architecten in de EU, onder meer bij de Europese instellingen in Brussel, 
bijvoorbeeld waar het betreft de totstandkoming of aanpassing van regelgeving die van invloed kan zijn 
op de positie van de architecten in de EU. Ook door het lidmaatschap van ACE en de contacten die in 
dat kader worden opgedaan, is Bureau Architectenregister in staat de belangen te dienen van de 
Nederlandse architecten die in een andere EU-lidstaat werkzaamheden willen verrichten.  
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Informatieverstrekking 
 
Op grond van artikel 3, derde lid, van de Wet op de architectentitel dient Bureau Architectenregister aan 
belanghebbenden informatie te verstrekken over de wettelijke voorschriften met betrekking tot de 
beroepsuitoefening van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect 
in Nederland, over de inschrijving in het architectenregister en de wettelijke gevolgen daarvan. 
 
Bureau Architectenregister geeft actief uitvoering aan deze hem opgedragen informatietaak. Het 
verstrekken van informatie over de inhoud en reikwijdte van de Wet op de architectentitel, meer in het 
bijzonder over de voorwaarden voor inschrijving in het architectenregister en de gevolgen daarvan, 
behoort tot de standaardwerkzaamheden van alle bureaumedewerkers. Informatie hierover wordt veelal 
gevraagd en verstrekt via e-mail en telefoon. Ook worden aan Bureau Architectenregister frequent 
vragen gesteld over de rechtmatigheid van het voeren van een bepaalde titel of (bureau)benaming en 
over de consequenties van het inschakelen van een niet-geregistreerde ontwerper die zich toch van de 
architectentitel bedient.  
 
Ook over andere onderwerpen worden veel vragen gesteld aan Bureau Architectenregister, zoals over 
het auteursrecht van de architect, de voorwaarden voor deelname aan prijsvragen of de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor aanbestedingen in Nederland of in het buitenland. Hoewel deze 
vragen niet direct tot het werkterrein van Bureau Architectenregister behoren, wordt steeds geprobeerd 
vraagstellers zo goed mogelijk te helpen.  
 
De website van Bureau Architectenregister biedt informatie over Bureau Architectenregister, de 
registratieprocedure, de Wet op de architectentitel, de titelbescherming, de tweejarige beroeps-
ervaringperiode, bij- en nascholing en werken in het buitenland. Via de website kan worden nagegaan of 
een persoon staat ingeschreven in het architectenregister en onder welke titel. Alle ingeschrevenen 
staan in dit online register per discipline met naam, inschrijvingsnummer en woonplaats vermeld. Deze 
informatie wordt dagelijks voorzien van een update en bevat dus de actuele stand van zaken met 
betrekking tot de registratie.  
 
Daarnaast doet Bureau Architectenregister op grond van artikel 22, eerste lid, van de Wet op de 
architectentitel aan elke verzoeker schriftelijk opgave of een persoon in het architectenregister staat 
ingeschreven en onder welke titel.  
 
Ingeschrevenen in het architectenregister kunnen via de website in een beveiligde omgeving zelf hun 
adresgegevens wijzigen, allerlei verklaringen en documenten opvragen of een verzoek doen om de 
inschrijving in het register door te halen.  
 
Artikel 3, derde lid, van de Wet op de architectentitel draagt Bureau Architectenregister ook op om 
belanghebbenden te informeren over de voorschriften van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties 
met betrekking tot de erkenning van de beroepskwalificaties van architect, stedenbouwkundige, tuin- en 
landschapsarchitect of interieurarchitect. Ook hierover biedt de website uitvoerige informatie. 
Regelmatig worden aan Bureau Architectenregister vragen gesteld over de toepassing van de Richtlijn 
erkenning beroepskwalificaties. Die vragen zijn veelal afkomstig van Nederlandse architecten die in een 
andere EU-lidstaat werkzaamheden willen verrichten en op zoek zijn naar informatie over de 
voorwaarden waaraan ze moeten voldoen om aldaar hun werkzaamheden te mogen verrichten.   
 
Bureau Architectenregister wordt door ingeschrevenen in het architectenregister vaak gevraagd om een 
“geactualiseerd bewijs van inschrijving in het architectenregister” ter overlegging in het kader van 
bijvoorbeeld een aanbesteding, prijsvraag of toelating tot de beroepsuitoefening in het buitenland. 
Aangezien Bureau Architectenregister ingevolge artikel 16 van de Wet op de architectentitel de 
ingeschrevenen na ontvangst van de jaarlijkse bijdrage een bewijs van betaling (tevens bewijs van 
inschrijving) stuurt en dit een eenmalige handeling is, kan op aanvraag van betrokkenen geen geactuali-
seerd bewijs van inschrijving worden toegezonden. Om toch aan de behoefte van de ingeschrevenen te 
voldoen, verstrekt Bureau Architectenregister verklaringen in het Nederlands, Duits, Frans of Engels, 
waarin wordt bevestigd dat betrokkene staat ingeschreven in het architectenregister en onder welke 
titel. In 2012 werden ca. 1000 van dergelijke verklaringen verstrekt.  
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Titelbescherming 
 

Inleiding 
Op grond van artikel 23, eerste lid, van de Wet op de architectentitel zijn slechts degenen die als 
architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staan ingeschreven in 
het architectenregister gerechtigd de desbetreffende titel te voeren. Hetzelfde geldt voor het voeren van 
afkortingen en woordsamenstellingen (met afkortingen) van deze titels. In artikel 23, tweede lid, van de 
wet is aan Bureau Architectenregister de bevoegdheid toegekend om in rechte tegen onrechtmatig 
titelgebruik op te treden. 
 
In 2012 heeft Bureau Architectenregister vele overtreders van de wet  aangeschreven. In de regel wordt 
degene die onrechtmatig een door de wet beschermde titel voert, eerst door Bureau Architectenregister 
in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig aan de wet te conformeren. Indien blijkt dat het onrechtmatig 
gebruik van de titel wordt voortgezet, kan Bureau Architectenregister besluiten een gerechtelijke 
procedure te starten. Aan een door de rechter opgelegd verbod tot het staken van het onrechtmatig titel-
gebruik kan een dwangsom worden verbonden die wordt verbeurd als een persoon na een gerechtelijk 
verbod doorgaat met het voeren van de titel. In dat geval geeft Bureau Architectenregister een deur-
waarder opdracht over te gaan tot inning van de aldus verbeurde dwangsommen.  
 

Cursussen Tuinarchitectuur en Binnenhuisarchitectuur  

Bureau Architectenregister treedt ook preventief op tegen onrechtmatig titelgebruik. Er worden in 
Nederland door diverse cursusinstituten cursussen Tuinarchitectuur en Binnenhuisarchitectuur 
aangeboden. Deze cursusaanbieders plegen hun cursisten niet goed te informeren omtrent de 
titelbescherming, met als gevolg dat deze cursisten zich na het volgen van de cursus, onbewust van 
bestaande wettelijke beperkingen, als tuinarchitect of binnenhuisarchitect presenteren. 
 
In het verslagjaar heeft Bureau Architectenregister diverse aanbieders van cursussen Tuin- en 
Binnenhuisarchitectuur aangeschreven met het verzoek hun cursisten goed te informeren over de 
titelbescherming. De meeste cursusaanbieders hebben gevolg gegeven aan dit verzoek en een door 
Bureau Architectenregister aangeleverde tekst over de titelbescherming in de cursusinformatie op hun 
website geplaatst, met een link naar de website van Bureau Architectenregister voor nadere informatie. 
 

Gerechtelijke procedures  
Bureau Architectenregister heeft in december de heer M.J. gedagvaard voor de Rechtbank te 
Amsterdam (sector kanton). M.J. staat niet ingeschreven in het architectenregister en is daarom niet 
gerechtigd zich (met zijn bureau) als architect of interieurarchitect te presenteren. Gedaagde 
presenteert zich als “M.J. interieur architectuur” in onder meer het Handelsregister, op zijn website, op 
LinkedIn en op diverse andere internetsites. 
 
Het voeren van de naam “M.J. interieur architectuur” is in strijd met artikel 23, eerste lid, en artikel 23a, 
eerste en tweede lid, van de wet. Artikel 23, eerste lid, bepaalt onder andere dat het voeren van de titel 
(interieur)architect is voorbehouden aan degene die als zodanig staan ingeschreven in het 
architectenregister. Het woord “architectuur” is een woordsamenstelling met de architectentitel en mag 
daardoor niet door gedaagde in/bij zijn (bureau)naam worden gevoerd. Dat het voeren van de 
aanduiding “architectuur” is voorbehouden aan degene die als architect staat ingeschreven in het 
architectenregister blijkt bijvoorbeeld uit het vonnis van de kantonrechter te Groningen van 23 maart 
2000 inzake een door de Stichting bureau architectenregister tegen de heer E.R. ingestelde vordering. 
 
Artikel 23a, eerste lid, van de wet bepaalt met betrekking tot het voeren van door de wet beschermde 
titels dat een bureau deze titels slechts in of bij de bureaunaam mag voeren, indien het bestuur van het 
bureau voor ten minste de helft uit titelgerechtigden bestaat. Gedaagde voldoet met zijn eenmanszaak 
niet aan deze voorwaarde. De bureaunaam van gedaagde is verder in strijd met artikel 23a, tweede lid, 
van de wet, omdat in deze bureaunaam de naam van een niet-titelgerechtigd natuurlijk persoon 
gecombineerd is met een woordsamenstelling waarin de architectentitel voorkomt. 
 
Bureau Architectenregister heeft de kantonrechter verzocht gedaagde te bevelen het onrechtmatig 
titelgebruik te staken met oplegging van een dwangsom van € 1.000 per dag. De rechtszitting is 
verdaagd naar januari 2013. Gedaagde zal dan in de gelegenheid worden gesteld om te antwoorden, 
waarna de rechter nog de mogelijkheid heeft een comparitie van partijen te gelasten. 
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Bij- en nascholing 
 
Op grond van de gewijzigde Wet op de architectentitel (artikel 27a) zijn de ingeschrevenen in het 
architectenregister  verplicht om door middel van bij- en nascholing de ontwikkelingen op hun vakgebied 
bij te houden in ten minste 16 uur per jaar. De ingeschrevenen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
naleven van deze verplichting en kunnen daar naar eigen inzicht invulling aan geven. Bij- en nascholing 
kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het deelnemen aan of volgen van een cursus, excursie, lezing, 
opleiding, seminar, symposium, training of workshop. Bij- en nascholingsactiviteiten dienen binnen de 
reikwijdte van het vakgebied te vallen en dienen primair tot doel te hebben kennis, inzicht en 
vaardigheden van de ingeschrevene te vergroten of te versterken. De wetgever heeft aan het niet 
naleven van de verplichting geen sancties verbonden. 
 
Om de ingeschrevenen in het architectenregister behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze 
omtrent te volgen bij- en nascholing, staat op de website van Bureau Architectenregister een aanbod 
van passende bij- en nascholingsactiviteiten. Aanbieders kunnen, mits ze voldoen aan daaraan door 
Bureau Architectenregister gestelde voorwaarden, hun bij- en nascholingsactiviteiten zelf op de website 
(laten) plaatsen en het aanbod actualiseren. Aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten zijn 
bijvoorbeeld de reguliere onderwijsinstellingen, de Stichting Post Academisch Onderwijs (Post Master 
Instituut voor Architectuur en Stedenbouw), de beroepsorganisaties, architectuurcentra, musea, en 
educatieve centra.     
 
Bureau Architectenregister biedt de ingeschrevenen de service om via de website binnen hun 
persoonlijke inlogomgeving een overzicht bij te houden van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten. 
 
Ondanks het feit dat de bij- en nascholingsplicht voor de ingeschrevenen in het architectenregister 
reeds enkele jaren geldt, lijken de ingeschrevenen zich niet altijd bewust van hun verplichting zich bij- en 
na te scholen. Bij veel ingeschrevenen blijkt, ondanks de informatie van Bureau Architectenregister en 
de positieve aandacht die met name door de beroepsorganisaties aan de bij- en nascholing wordt 
besteed, onduidelijkheid te bestaan over de inhoud van de verplichting, de vraag of en wanneer een 
bepaalde activiteit als “passende bij- en nascholing” kan worden aangemerkt en hoeveel uur voor een 
bepaalde activiteit mag worden gerekend. In de beeldvorming over de bij- en nascholingsplicht spelen 
vergelijkbare verplichtingen voor andere beroepsgroepen, zoals advocaten, accountants en medische 
beroepsbeoefenaars, een rol. De bijscholingsverplichtingen voor die beroepsgroepen (“permanente 
beroepsontwikkeling”) zijn in de desbetreffende regelgeving op een andere wijze geregeld en kunnen 
niet worden vergeleken met de in de Wet op de architectentitel vastgelegde verplichting die uitgaat van 
de eigen verantwoordelijkheid van de ingeschrevene.    
 
De deelname van ingeschrevenen aan met name cursussen en opleidingen blijft achter bij de 
verwachtingen van de aanbieders. Vooral ingeschrevenen met kleinere bureaus of eenmanszaken 
hebben moeite aan de bij- en nascholingsplicht te voldoen. Dit heeft niet alleen te maken met een 
gebrek aan tijd, maar vooral ook met de kosten die aan het deelnemen aan dit soort bij- en 
nascholingsactiviteiten zijn verbonden en die in deze voor de beroepsgroep slechte economische 
situatie snel als een barrière worden gevoeld. Er zijn echter ook interessante andere activiteiten 
waaraan ingeschrevenen (vrijwel) kosteloos kunnen deelnemen. Om de beroepsgroep te ondersteunen 
zet Bureau Architectenregister zich er voor in om aanbieders van dit soort activiteiten zelf te benaderen 
en hen te verzoeken hun activiteiten op de website van Bureau Architectenregister te plaatsen.  
 
In de gewijzigde Wet op de architectentitel is vastgelegd dat ingeschrevenen in het architectenregister 
hun opdrachtgever bij het uitbrengen van een offerte informeren over onder meer hun relevante deskun-
digheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten (artikel 27aa). 
Op die wijze kan een ingeschrevene duidelijk maken welke kwaliteit de opdrachtgever van de dienst-
verlening mag verwachten en dat de ingeschrevene op de hoogte is van ontwikkelingen die relevant zijn 
voor het vakgebied. Bureau Architectenregister is bezig een model op te stellen voor een verklaring die 
ingeschrevenen kunnen invullen en bij de offerte kunnen voegen om hun opdrachtgever te informeren. 
Die model verklaring kan via de website van Bureau Architectenregister worden gedownload.  
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Opleidingen 
 
Notificatie Masteropleidingen architectuur  
De TU Delft heeft in september 2012 het diploma, leidend tot de graad van Master of Science in 
Architecture, Urbanism & Building Sciences, variant Architecture, in het kader van de Richtlijn erkenning 
beroepskwalificaties genotificeerd. Het diploma zal in 2013 worden vermeld op bijlage V.7 bij de richtlijn. 
Deze vermelding heeft tot gevolg dat de EU-lidstaten dit diploma automatisch dienen te erkennen door 
daaraan op hun grondgebied hetzelfde rechtsgevolg toe te kennen als aan de door hen zelf afgegeven 
diploma’s op het gebied van de architectuur. Bij het opstellen van de notificatie is door Bureau 
Architectenregister ondersteuning geboden. De notificaties van de door de TU Eindhoven en de 
Academies van Bouwkunst afgegeven masterdiploma’s op het gebied van de architectuur zijn in 
voorbereiding. 
 

Mastertrack Landschapsarchitectuur TU Delft 
De decaan van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft heeft op 4 juli 2012 aan de 
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verzocht om de variant Landschaps-
architectuur van de Masteropleiding Architecture, Urbanism & Building Sciences op te nemen in de 
Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en 
interieurarchitect. Opname van die variant in de Nadere regeling zal de afgestudeerden het recht geven 
zich als tuin- en landschapsarchitect te laten inschrijven in het architectenregister. 
  
De minister heeft Bureau Architectenregister verzocht advies uit te brengen over het verzoek van de TU 
Delft en een plan van aanpak en een kostenraming op te stellen voor het verrichten van een toetsing van 
de mastertrack Landschapsarchitectuur. Bij brief van 16 oktober heeft Bureau Architectenregister dat 
plan van aanpak met daarbij behorende kostenraming aan het Ministerie voorgelegd. Dit heeft ertoe 
geleid dat de minister in december aan Bureau Architectenregister de opdracht heeft verstrekt om op 
basis van het plan van aanpak te toetsen of de mastervariant Landschapsarchitectuur van de TUD 
voldoet aan de ingevolge artikel 11, derde lid, van de Wet op de architectentitel in de Nadere regeling 
inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect 
gestelde eisen. 
 
Voor het uitvoeren van de toetsing heeft Bureau Architectenregister eind 2012 een commissie ingesteld, 
bestaande uit ir. S. Thijsen (voorzitter), ing. F.J.M.G. Boots, ir. J.F. Heersche, mevrouw ir. Y.J.P. 
Horsten-van Santen en mevrouw dr.ir. J.M. de Jonge. De heer ir. H.J.J.C.M. van Blerck treedt op als 
secretaris van de commissie. 
 
De toetsingcommissie is eind 2012 voortvarend met haar werkzaamheden begonnen en zal in april 
2013 verslag doen van haar bevindingen aan het bestuur van Bureau Architectenregister. Op basis van 
die bevindingen zal het bestuur advies uitbrengen aan de Minister van Economische Zaken. 

 
Masteropleiding interieurarchitectuur  

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in november 2011 het Platform 
Interieurarchitectuur, een samenwerkingsverband van de BNI, de diverse opleidingen op het gebied van 
de interieurarchitectuur, de HBO-raad en Bureau Architectenregister, verzocht te adviseren over 
aanpassing van de Nadere regeling inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en 
landschapsarchitect en interieurarchitect in verband met de invoering van masteropleidingen op het 
gebied van de interieurarchitectuur. 
 
Het Platform is in 2012 twee keer te Utrecht bijeengeweest; de leden hebben tussentijds via de mail 
contact met elkaar onderhouden. Op 30 maart heeft het Platform aan de staatssecretaris het gevraagde 
advies uitgebracht. Het advies is overgenomen in de regeling van 19 juni 2012 van de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot wijziging van de Nadere regeling 
inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. 
De wijziging van de Nadere regeling is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden. 
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Bestuur 
 
Samenstelling 
Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen benoemt de voor de Wet op de architectentitel 
verantwoordelijke minister de bestuursleden van Bureau Architectenregister. Ingevolge artikel 5 van de 
Wet op de architectentitel bestaat het bestuur uit ten hoogste drie leden. Indien de minister het aantal 
bestuursleden op twee of drie stelt, benoemt hij één lid tot voorzitter. Een lid van het bestuur wordt voor 
ten hoogste vier jaar benoemd en kan na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd 
aansluitend daarop één keer voor dezelfde periode worden herbenoemd. 
 
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van vier 
jaar de heren ir. H.J. Döll en ir. H. Post benoemd tot leden van het bestuur. De benoeming van de heer 
Post vond plaats op gezamenlijke voordracht van de beroepsorganisaties; de heer Döll is bestuurslid 
vanuit de kring van de ingeschrevenen die geen lid zijn van een beroepsorganisatie. Met ingang van 1 
december 2011 is mevrouw drs. A. Rijckenberg door de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties voor een periode van vier jaar benoemd als voorzitter van het bestuur van Bureau Archi-
tectenregister.   
 
Binnen het bestuur is de heer Post aangewezen als secretaris/plaatsvervangend voorzitter en de heer 
Döll als penningmeester.  
 
Werkzaamheden 
Het bestuur van Bureau Architectenregister is in 2012 achttien keer in vergadering bijeengeweest. In de 
bestuursvergaderingen kwamen vele onderwerpen aan de orde. Het belangrijkste onderwerp was de de 
beroepservaringperiode: de totstandkoming van de Regeling Beroepservaringperiode, het communi-
catietraject rondom die regeling en het voeren van overleg over de (concept) regeling en de daaruit 
voortvloeiende uitvoeringskwesties met de betrokken ministeries, de Rijksbouwmeester, de onderwijs-
instellingen, de beroepsorganisaties en “De Beroepservaring”.  
 
In de bestuursvergaderingen kwamen regelmatig ook de overige werkzaamheden ter implementatie van 
de gewijzigde Wet op de architectentitel aan de orde, zoals het opstellen van het bestuursreglement en 
het daarbij behorende directiestatuut, de (uitvoering van de) Nadere eisen inschrijving in het archi-
tectenregister onder een andere titel en de Examenregeling Wet op de architectentitel, de procedure 
voor het afgeven van een certificaat aan personen die zich door de kwaliteit van hun prestaties op een 
van de vier vakgebieden naar het oordeel van Bureau Architectenregister in het bijzonder hebben 
onderscheiden en de wijze waarop ingeschrevenen invulling kunnen geven aan de voor hen geldende 
informatieplicht jegens hun opdrachtgever. 
 
Veel aandacht is uitgegaan naar het beleid ten aanzien van communicatie en marketing, de organisatie-
ontwikkeling, de evaluatie van de architectenexamens, het onderzoek naar de mastertrack Landschaps-
architectuur van de TU Delft, de effectuering van de titelbescherming en de mogelijke consequenties 
van de wijziging van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties voor de Wet op de architectentitel. 
 
Verder kwamen in de bestuursvergaderingen de reguliere onderwerpen aan de orde, zoals de 
financiële, organisatorische en personele aangelegenheden van het bureau, het jaarverslag en de 
jaarrekening, de begroting voor 2013 en Meerjarenraming voor 2014-2017, de begroting voor de 
werkzaamheden ter implementatie van de gewijzigde Wet op de architectentitel en de verantwoording 
over de besteding van het daarvoor door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
beschikbaar gestelde budget.    
 
Overleg 
Door het bestuur dan wel de bestuursleden is in 2012 een of meerdere malen overlegd met onder 
andere de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die 
verantwoordelijk is voor het toezicht op Bureau Architectenregister, de Rijksbouwmeester en mede-
werkers van het Atelier Rijksbouwmeester, de voorzitter van de Projectgroep WAT, de beroeps-
organisaties BNA, BNSP, NVTL en BNI alsmede de BNO, de betrokken onderwijsinstellingen en met tal 
van personen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties waarmee Bureau Architecten-
register samenwerkt of samenwerking zoekt.  
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Bedrijfsvoering 
 
Positie, omgeving en missie 
Bureau Architectenregister kent door de hem bij of krachtens de Wet op de architectentitel 
toevertrouwde taken en bevoegdheden een unieke positie in het beroepsveld van de architecten, 
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Waar andere organisaties 
zich bezighouden met andere aspecten van het beroep en de beroepsuitoefening of met vakinhoude-
lijke aangelegenheden en discussies, concentreert Bureau Architectenregister zich als zelfstandig 
bestuursorgaan op de uitvoering van de regelgeving, ook in internationaal perspectief. 
 
Bureau Architectenregister voert zijn taken efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten uit en wil daarbij 
transparant en herkenbaar zijn voor de doelgroep, primair de ingeschrevenen in het architectenregister 
en degenen die daarin ingeschreven willen worden. Bureau Architectenregister onderhoudt goede 
betrekkingen met de bij de uitvoering van de wet betrokken ministeries, de beroepsorganisaties van 
architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, de onderwijs-
instellingen die opleidingen aanbieden waarvan het diploma toegang biedt tot het architectenregister 
(Universiteiten, Academies van Bouwkunst en Academies voor Beeldende Kunsten) en met andere 
relevante organisaties en instellingen in het werkveld.  
 
Bureau Architectenregister streeft er naar om de waardeperceptie van de architectentitel te versterken. 
Met het oog hierop wordt een actief beleid gevoerd ten aanzien van het tegengaan van het onrechtmatig 
gebruik van de architectentitel en wordt getracht door het informeren van de beroepsgroep, de 
onderwijsinstellingen, de consumenten en de opdrachtgevers de waarde van de titel beter onder de 
aandacht te brengen. 
 
Personeel 
In het bij het Bestuursreglement behorende Directiestatuut heeft het bestuur bepaald dat de directeur de 
leiding heeft over het bureau en binnen de door het bestuur vastgestelde formatie besluit omtrent 
aanstelling, schorsing, ontslag en bezoldiging van de medewerkers. De directeur dient bij het verrichten 
van zijn werkzaamheden de door het bestuur gegeven instructies in acht te nemen en legt aan het 
bestuur verantwoording af over zijn taakuitvoering. 
 
Op 1 januari 2012 telde het bureau acht personeelsleden, waaronder een externe jurist die op tijdelijke 
basis is aangetrokken voor het redigeren van de regeling omtrent de tweejarige beroepservaringperiode 
(0,6 fte) en, eveneens op tijdelijke basis, een coördinator beroepservaringperiode, meer in het bijzonder 
belast met het organiseren van het overleg- en communicatietraject rondom de regeling (0,8 fte). Beide 
aanstellingen eindigden op 15 november. 
 
Met ingang van 1 oktober is, vooralsnog voor een periode van een jaar, een nieuwe coördinator 
beroepservaringperiode (0,5 fte) aangesteld die alle voorbereidingen moet treffen om de Regeling 
beroepservaringperiode met ingang van 1 januari 2015 effectief te doen zijn. 
   
Als gevolg van een medio oktober door het vertrek van een van de medewerkers ontstane vacature, is  
met ingang van 1 december 2012 een nieuwe medewerker aangesteld (0,8 fte), die meer in het 
bijzonder is belast met communicatie, organisatie van projecten (met name op het gebied van de 
beroepservaring), bij- en nascholing en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfs-
voering. 
 
In de maanden september tot en met december heeft een tijdelijke medewerker administratieve en 
coördinerende ondersteuning verleend aan het bureau. 
 
Bij het bureau waren in 2012 gemiddeld 7,6 fulltime personeelsleden (fte’s) werkzaam. 
 
Organisatie  
In de gewijzigde Wet op de architectentitel is aan Bureau Architectenregister als zelfstandig bestuurs-
orgaan een aantal nieuwe taken opgedragen die een zwaardere belasting legt op het bureau en een 
andere expertise vergt van de medewerkers. Met het oog hierop heeft Bureau Architectenregister TEXS 
B.V. verzocht de organisatie door te lichten en met een voorstel te komen voor aanpassing van de 
organisatie. In maart is heeft TEXS het rapport uitgebracht. In dat rapport zijn voorstellen gedaan die in 
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2012 hebben geleid tot een andere clusterindeling van de bureauwerkzaamheden en tot een aange-
paste omschrijving van de taken en werkzaamheden van de directeur en de medewerkers. 
 
De organisatie is ingedeeld in twee clusters: uitvoering en projectmanagement. Onder het cluster 
uitvoering vallen de werkzaamheden die voortvloeien uit en samenhangen met de directe uitvoering van 
het primaire proces, zoals: 
- registratie en archiefbeheer;  
- bij- en nascholing en website; 
- erkenning buitenlandse diploma’s en Europese aangelegenheden; 
- automatisering en informatiemanagement; 
- financiële aangelegenheden; 
- effectuering titelbescherming, ondersteuning diverse commissies.  
 
Tot de cluster projectmanagement behoren de niet tot het primaire proces behorende werkzaamheden 
die veelal op projectmatige basis worden verricht, zoals de voorbereiding, ontwikkeling en organisatie 
van de beroepservaringperiode. 
 
De directeur fungeerde in het verslagjaar als secretaris van de examencommissies voor architecten, 
stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De functie van directeur 
wordt bij diens afwezigheid waargenomen door een van de medewerkers.  
 
Tussen de directeur en de medewerkers vindt periodiek overleg plaats over het verloop van de 
werkzaamheden en de effectuering van de beleidsdoelstellingen. Eenmaal per jaar voert de directeur 
met elk van de medewerkers een functioneringsgesprek waarin onderwerpen als arbeidsproductiviteit, 
tevredenheid over het werk en de arbeidsomstandigheden, perspectieven, ontplooiingsmogelijkheden, 
onderlinge relaties en integriteit op de werkvloer aan de orde komen. 
 
Het bureau was in 2012 als volgt samengesteld: 
dr. H.A. Groeneveld, directeur; 
mevr. ir. L. Bliek; 
dhr. C. Heijna; 
mevr. I. Holtman (tot 15 oktober); 
drs. R.C. van der Elst; 
mevr. J.M. Eversteijn; 
mevr. mr. I.N. Kwak (tot 15 november); 
mevr. drs. A.G.J. Aarsen (tot 15 november); 
mevr. A.G. Claproth (van 17 september – 31 december); 
ir. R.J.H Docter (vanaf 1 oktober); 
mevrouw drs. J. Willekes BDes (vanaf 1 december). 
  
Klachten, bezwaarschriften en procedures 
Bureau Architectenregister heeft in 2012 geen schriftelijke klachten ontvangen over gedragingen van 
medewerkers, directeur of bestuursleden. Wel kwamen er soms telefonische klachten binnen die (de 
uitvoering van) de Wet op de architectentitel betreffen, bijvoorbeeld over het feit dat men elk jaar moet 
betalen om ingeschreven te staan in het architectenregister of bij herinschrijving in het architecten-
register opnieuw het inschrijfgeld dient te betalen. Ook wordt met enige regelmaat gevraagd waarom 
Bureau Architectenregister er niet voor kan zorgen dat er beroepsbescherming komt in plaats van de 
huidige titelbescherming. Omdat er geen schriftelijke klachten over het handelen van Bureau 
Architectenregister binnenkomen, is er nog geen klachtenregeling opgesteld. In voorkomende gevallen 
beslist het bestuur over een klacht omtrent het bureau. 
 
In 2012 heeft Bureau Architectenregister één bezwaarschrift afgehandeld dat in 2011 was ingediend en  
betrekking had op de niet- erkenning van een in het buitenland behaald diploma op het gebied van de 
architectuur. Tegen beslissingen van Bureau Architectenregister zijn in 2012 geen bezwaren ingediend. 
 
Sinds december 2010 is bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven een beroep aanhangig tegen 
een beslissing van het bestuur van de Stichting bureau architectenregister houdende ongegrond 
verklaring van een bezwaarschrift tegen het niet-erkennen van een in het buitenland behaald diploma. 
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven zal het beroep in januari 2013 ter zitting behandelen. 
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Voor zover bekend, zijn in 2012 geen procedures tegen Bureau Architectenregister ingesteld bij de 
Nationale Ombudsman. 
 
Archiefbeleid 
Een zelfstandig bestuursorgaan dient te voldoen aan alle eisen die de Archiefwet 1995 en bijbehorende 
regelingen stellen ten aanzien van het informatie- en archiefbeheer. Tot deze eisen behoren onder meer 
het opstellen van een basis selectiedocument ten behoeve van de selectie en vernietiging van 
archiefbescheiden, het opstellen van een inventarislijst van alle fysieke en digitale archiefbescheiden en 
het opstellen van algemene beheersregels ten aanzien van de archiefbescheiden. Tevens zijn eisen 
gesteld aan de archiefruimte. 
 
Onduidelijk is of en in hoeverre een zelfstandig bestuursorgaan van een relatief geringe omvang, zoals 
bijvoorbeeld Bureau Architectenregister, aan alle archiefregels dient te voldoen die zijn opgesteld voor 
ministeries, andere overheidsorganen en grote organisaties die zelfstandig bestuurorgaan zijn. Bureau 
Architectenregister staat op het standpunt dat het disproportioneel zou zijn om - op kosten van degenen 
die zich op grond van de Wet op de architectentitel moeten laten inschrijven in het architectenregister 
om de titel te mogen voeren - ingrijpende en kostbare voorzieningen te moeten treffen en gespeciali-
seerde medewerkers te moeten aanstellen om aan de Archiefregelgeving te voldoen. 
 
Aan het eind van het verslagjaar heeft Bureau Architectenregister een concept Basis Selectie Document 
vastgesteld en aangeboden aan het Nationaal Archief. Op basis van het, in 2013 vast te stellen, 
document wordt bepaald welke archiefbescheiden vanuit cultuur historische overwegingen bewaard 
moeten worden en te zijner tijd overgebracht zullen worden naar het Nationaal archief en welke 
bescheiden moeten worden vernietigd.  
 
Duurzaamheid 
Zelfstandige bestuursorganen dienen in hun jaarstukken aan te geven in welke mate zij bij hun inkopen 
de door de rijksoverheid vastgestelde duurzaamheidscriteria hebben toegepast. Het inkoopbeleid van 
Bureau Architectenregister is, als gevolg van de relatief geringe omvang van de organisatie, 
voornamelijk beperkt tot de aanschaf van kantoorartikelen, papier, kantoormeubilair en levensmiddelen. 
Bij de aanschaf van die artikelen zijn de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de  duurzaam-
heidscriteria ter harte genomen. Aankoop van computers en reproductieapparatuur heeft slechts in 
beperkte mate plaatsgevonden. Ook daarbij is gelet op de uitgangspunten van de duurzaamheids-
criteria. 
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Financiën  
 
Het totaal van de baten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2012 € 1.260.438. Hierbij is 
inbegrepen een bedrag van € 347.362 dat in 2012 is besteed aan werkzaamheden ter implementatie 
van de gewijzigde Wet op de architectentitel. Bureau Architectenregister heeft voor de implementatie-
werkzaamheden in 2012 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget 
ontvangen van in totaal € 199.733.  
.  
De belangrijkste bron van inkomsten waren de jaarlijkse bijdragen (€ 744.118). De jaarlijkse bijdrage 
was in 2012, met instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wederom 
vastgesteld op € 55. Ingeschrevenen die lid zijn van een beroepsorganisatie ontvangen een korting op 
de jaarlijkse bijdrage, aangezien de beroepsorganisatie de bijdragen voor hun leden collectief aan 
Bureau Architectenregister afdragen. 
 
Het totaal van de kosten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2012 € 1.206.062. Hierbij zijn de 
kosten van de implementatie van de gewijzigde Wet op de architectentitel (€ 347.362) inbegrepen. De 
belangrijkste kostenposten van Bureau Architectenregister waren de personeelskosten (€ 463.542), de 
huisvestingskosten met inbegrip van de kosten voor gas, water, licht en schoonmaak (€ 84.804), de 
kantoorkosten met inbegrip van de publiciteitskosten (€ 60.851) en de bestuurskosten (€ 86.158). 
 
In vergelijking met 2011 zijn de baten in 2012 met € 12.191 gestegen. Deze stijging is vooral te danken 
aan hogere opbrengsten uit de jaarlijkse bijdragen (€ 6.443), een hogere vergoeding voor de werkzaam-
heden ter implementatie van de gewijzigde Wet op de architectentitel (€ 23.885) en hogere rentebaten 
(€ 16.196). Daarnaast was er een daling van de vergoedingen voor de erkenning van buitenlandse 
diploma’s (- € 23.000) en van de examenopbrengsten (- € 17.020). 
 
De kosten zijn ten opzichte van 2011 met € 91.291 gestegen. Laat men hierbij de kosten voortvloeiend 
uit de implementatie van de gewijzigde Wet op de architectentitel buiten beschouwing, dan zijn de 
exploitatiekosten van Bureau Architectenregister ten opzichte van 2011 met € 67.406 gestegen. Deze 
stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten (€ 69.257). 
 
Een en ander heeft ertoe geleid dat 2012 met een batig saldo van € 54.376 is afgesloten. Het batig saldo 
over 2012 wordt in het boekjaar 2013 toegevoegd aan de egalisatiereserve.  
 
Het eigen vermogen van Bureau Architectenregister bedraagt per 31 december 2012 € 804.820. Een 
deel van het vermogen is belegd in obligaties. Ingevolge het Beleggingsstatuut hanteert de SBA een 
behoudend beleggingsbeleid met een zo laag mogelijk risico. Ten laste van het eigen vermogen zijn 
bestemmingsreserves gevormd voor in totaal € 188.521, bestemd voor onder meer de communicatie en 
public relations, verbetering van de huisvesting en inventaris, aanpassing van het archief en het 
verrichten van een brancheonderzoek.   
 
In de bij dit Jaarverslag behorende Jaarrekening zijn de balans per 31 december 2012 en de staat van 
baten en lasten over 2012 opgenomen, alsmede de door AREP Accountants te Rotterdam op 4 maart 
2013 afgegeven controleverklaring bij de Jaarrekening. Voor een verdere uiteenzetting van de financiën 
van Bureau Architectenregister in 2012 wordt naar die Jaarrekening verwezen. 
 
 


