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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. Bureau Architectenregister
bezit rechtspersoonlijkheid en is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) waarop de Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen 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 architectenregister;
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 beroeps uitoefening 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 Architectenregister 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 Architectenregister opgedragen regelgevende
taken.
Bureau Architectenregister legt verantwoording af aan de voor de Wet op de architectentitel
eerstverantwoordelijke 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
2015 was voor Bureau Architectenregister het jaar waar zo lang naar toe is gewerkt: de invoering van de
verplichting tot beroepservaring voor afgestudeerde ingenieurs en ontwerpers. Alles stond en lag klaar, maar zoals
al enigszins voorzien; de afgestudeerden meldden zich nog niet. Pas na intensieve voorlichting en bijeenkomsten
in het hele land kwamen de eerste aanmeldingen schoorvoetend op gang.
2015 was ook het jaar waarin de opdrachten voor architectenbureaus weer toenamen, dus het ongelukkig
gesternte waaronder de beroepservaring leek te moeten starten verschoof naar een meer gunstige constellatie.
In het aantal registraties is dit jaar voor het eerst een kleine daling waar te nemen; BA zag in 2015 het aantal
ingeschrevenen met 152 verminderen.
Het aantal internationale verzoeken en vragen aan BA neemt toe; ook de Nederlandse masteropleidingen trekken
steeds meer internationale studenten.
Het afgelopen jaar is druk geweest voor BA: op bijna alle fronten zijn extra activiteiten opgestart en uitgevoerd. In
dit jaarverslag doen we daar weer nauwgezet verslag van. Om richting te geven aan het proces van vernieuwing
van de organisatie is een nieuwe missie geformuleerd:

“BA beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het
beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van
de beroepservaring en voor levenslang leren”.
Daar kunt u ons op aanspreken!

Annemiek Rijckenberg
Voorzitter bestuur Bureau Architectenregister
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Actuele ontwikkelingen
Beroepservaringperiode
Verloop van de nieuwe regeling per 1 januari 2015
De verplichte beroepservaringperiode per 1 januari 2015 is het laatste onderdeel van de implementatie van de
gewijzigde Wet op de Architectentitel. Nadat in 2014 de laatste stappen waren gezet in de voorbereiding van de
invoering van de beroepservaringperiode, was alles gereed om in 2015 te starten. We vatten de belangrijkste
gebeurtenissen uit 2015 samen.
Het aantal aanmeldingen van kandidaten is in 2015 achtergebleven bij de verwachtingen. Dit kan worden verklaard
uit het feit dat veel studenten hun masterstudie voor 1 januari 2015 versneld hebben afgerond. Dat betekende dat
een beperkter aantal studenten begin 2015 afstudeerde. Tevens is gebleken dat afgestudeerden zich eerst breder
oriënteren, voordat zij met hun loopbaan verder gaan. Tot slot blijkt dat het voor afgestudeerden nog steeds
moeilijk is om een baan te krijgen en daarmee aan een belangrijke voorwaarde voor de beroepservaring te
voldoen.
In de tweede helft van het jaar kwam de vraag langzaam op gang en kon het Professional Experience Program
(PEP) 24 deelnemers inschrijven voor het geïntegreerde programma. In deze groep zitten negen deelnemers met
een ouder diploma, die de beroepservaringsperiode niet hoeven te doorlopen om zich in het Architectenregister in
te schrijven, maar die er toch voor hebben gekozen om het programma te volgen. Voor de zogeheten zelfstandige
route hebben zich in 2015 een aantal kandidaten gemeld. Met twee van heeft een startgesprek met de Commissie
Beroepservaringperiode plaatsgevonden en deze kandidaten zijn met hun programma begonnen.
De (enige) aanbieder van het zogeheten geïntegreerd programma, het Professional Experience Program (PEP),
werd in 2015 getroffen door het (aanvankelijk) geringe aantal kandidaten en belangstellenden. Daarmee dreigde
het voortbestaan van de organisatie in gevaar te komen. Door de organisatievorm aan te passen en door het op
gang komen van de vraag is het de PEP gelukt om in 2015 toch met een geïntegreerd programma te starten.
Bovendien biedt zij nu ook afzonderlijke modules aan voor degenen die de zelfstandige route volgen.
De SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) heeft samen met de BNA (de Branchevereniging voor Nederlandse
Architectenbureaus) het Sectorplan Architecten gerealiseerd. Hierdoor kunnen onder meer bepaalde kosten, die
voor de beroepservaringperiode worden gemaakt, door middel van vouchers worden gesubsidieerd. Er is in 2015
nog zeer weinig van deze voorziening gebruik gemaakt. Dit wordt vooral veroorzaakt door het tegenvallende aantal
kandidaten.

Erkenningen
Vrijstelling getuigschrifthouders Academies van Bouwkunst
Bureau Architectenregister heeft in het vorige verslagjaar vrijstelling verleend van het doorlopen van de
beroepservaringperiode voor bezitters van getuigschriften van opleidingen van de academies van bouwkunst die
hun opleiding vanaf 1 september 2014 startten. In het verslagjaar is, na het afgeven van garanties door de
academies dat ook deze studenten aan de eindtermen van de beroepservaringperiode voldoen, tevens vrijstelling
verleend voor getuigschrifthouders die hun opleiding vóór deze datum aanvingen.

Erkenning aanbieders modules beroepservaring
In 2015 zijn de Technische Universiteit Delft en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) als
aanbieder van modules voor de beroepservaringperiode erkend. Verzoeken tot erkenning van de Technische
Universiteit Eindhoven en van de Stichting Bouwlokaal zijn in behandeling genomen.

Aanvullende activiteiten
Regiobijeenkomsten
In 2015 heeft BA vier regiobijeenkomsten georganiseerd, met als doel voorlichting te geven over de
beroepservaringperiode en bureaus en afgestudeerden bij elkaar te brengen. In Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en
Amsterdam gaven BA, ex-deelnemers van De Beroepservaring, werkgevers en bijzondere gasten presentaties. Op
de website zijn beelden hiervan terug te zien, evenals reacties en sfeerimpressies. Na de regiobijeenkomsten is het
aantal aanmeldingen opvallend gestegen!

Klankbordgroep studenten
De in 2014 ingestelde klankbordgroep van studenten van alle betrokken universiteiten en (het bestuur van) BA
hebben ook in 2015 constructief samengewerkt om studenten op maat te informeren. De klankbordgroep, die in
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2015 drie keer bijeen kwam, wijzigde halverwege het jaar van samenstelling, vanwege het af- en aantreden van
nieuwe studenten in hun respectievelijke besturen. Duidelijk is geworden dat een periodieke
klankbordbijeenkomst ook in de toekomst belangrijk blijft om nieuwe generaties studenten te informeren en
eventuele knelpunten snel te signaleren. Op verzoek van de Klankbordgroep heeft Bureau Architectenregister al in
2014 een Facebookpagina speciaal over de beroepservaringperiode aangemaakt. Deze pagina kent inmiddels een
groot aantal volgers dat nog wekelijks wordt uitgebreid.

Onderzoek BZK/Berenschot
Vanwege de situatie die ontstond bij het Professional Experience Program, toen er halverwege 2015 onvoldoende
aanmeldingen van kandidaten waren om de kosten te blijven dragen, is door atelier Rijksbouwmeester geld
beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar aanbod en instroom van de Beroepservaringsperiode door bureau
Berenschot. Hiertoe zijn interviews gehouden met alle betrokkenen, de uitstroomgegevens van DUO
geanalyseerd, en is een enquête uitgezet onder afgestudeerden. BA heeft deel uitgemaakt van de
begeleidingsgroep en o.a. gegevens m.b.t. het aanbod van routes en modules aangeleverd. Het onderzoek is
begin 2016 aangeboden aan BZK, en gaf geen aanleiding tot wijzigingen in beleid.

Communicatie
Dialoog met de ingeschrevenen
In 2015 heeft BA met behulp van bureau Ontwerp een online enquête gehouden onder alle ingeschrevenen, van
wie het e-mailadres bekend was. Dit heeft door de hoge respons veel inzicht opgeleverd in de wensen en
opvattingen van onze geregistreerden en geleid tot vele kleine en een aantal grote aanpassingen in onze
dienstverlening. Op de website is een samenvatting van het onderzoek via de tabellen te vinden en de acties die
zijn en worden ondernomen.

Nieuwsbrieven
In 2015 zijn vier nieuwsbrieven verschenen. Deze werden positief gewaardeerd door een grote meerderheid van
deelnemers aan de enquête.

Opleidingen
Algemeen
Door de invoering van de verplichte beroepservaringperiode per 1 januari 2015, de reguliere contacten met de
diverse opleidingen en zijn brede netwerk heeft Bureau Architectenregister een goed inzicht in de organisatie en
de programma’s van de onderwijsinstellingen. Dit leidt ertoe dat BA gevraagd wordt om onderzoek te (laten)
verrichten naar de kwaliteit van opleidingen. Het onderzoek beperkt zich in het geval van BA altijd tot de vraag of
een afgeronde (master-)opleiding de afgestudeerden in staat stelt om te voldoen aan de criteria uit Nadere regeling
inrichting opleidingen architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect. Het
afgelopen jaar is één onderzoek afgerond en is een tweede onderzoek opgestart.

Borging in de Bachelor
In 2015 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek verricht naar de inhoud van
vernieuwde Bachelor Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft als onderdeel van de opleiding tot Tuin- en
landschapsarchitect. Het onderzoek is op ons verzoek door de commissie Thijsen uitgevoerd. Het onderzoek was
een vervolg op het rapport “De derde weg”. Op basis van de uitkomsten van het eerste rapport is het vanaf begin
2014 mogelijk voor afgestudeerden van de variant Landschapsarchitectuur van de Masteropleiding Architectuur,
Urbanism & Building Sciences om voor inschrijving in het register in aanmerking te komen. Deze master voldoet
echter uitsluitend indien hier een bachelor bouwkunde met een minor landschapsarchitectuur aan vooraf is
gegaan, dan wel een opleiding waarin kennis, inzichten en vaardigheden zijn verworven die overeenkomen met die
verworven bij het met goed gevolg doorlopen van de genoemde bacheloropleiding en minor.
De bachelor Bouwkunde aan de TUD is vanaf studiejaar 2013 – 2014 vernieuwd en verbreed. Het onderzoek van
de commissie Thijsen, “Borging in de Bachelor”, richtte zich op deze bachelor. Het onderzoek leidde tot de
conclusie dat het behalen van een minor landschapsarchitectuur voor de studenten die de vernieuwde en
verbrede bachelor volgen kan vervallen als voorwaarde voor inschrijving in het architectenregister. Daarbij moet
worden aangetekend dat het inschrijven in het register natuurlijk pas mogelijk is na het afronden van de master
variant Landschapsarchitectuur en het succesvol doorlopen van de beroepservaringperiode.
De conclusie van de commissie Thijsen is door het bestuur van Bureau Architectenregister overgenomen en
gemeld aan de Staatsecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijkstra. De wijziging van de Nadere
regeling die hier het vervolg van was is op 28 augustus 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Masterprogramma Architectuur en Stedenbouw TU Eindhoven
In juli zijn door de TU Eindhoven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe Master
programma’s van de Graduate School ingediend. In vergelijking met de oude Master programma’s bieden de
nieuwe programma’s meer mogelijkheden tot het samenstellen van persoonlijke studieprogramma’s, het opdoen
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van internationale ervaring en het ontwikkelen van soft skills. Omdat een deel van de studenten zich zal willen
inschrijven in het Architectenregister als architect of stedenbouwkundige moeten de nieuwe programma’s voldoen
aan de criteria die zijn opgenomen in de Nadere regeling. Het Ministerie van BZK heeft Bureau Architecten register
gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren en een toets aan de criteria uit de Nadere regeling uit te voeren.
Omdat het een verkennend onderzoek betreft heeft Bureau Architectenregister een deskundige uit het vakgebied
gevraagd deze toets uit te voeren, ,de heer C.R. van Langen. De heer Van Langen is directeur van de Rotterdamse
Academie van Bouwkunst en heeft veel ervaring met het beoordelen van (architectuur-)opleidingen. Wanneer in dit
onderzoek geen uitsluitsel te geven is of aan de gestelde criteria kan worden voldaan, kan een volgende stap de
inschakeling van een commissie van deskundigen zijn. Het onderzoek is in oktober 2015 begonnen en zal in
februari 2016 worden afgerond.

Beroepsorganisaties
De relatie van BA met de beroepsorganisaties is goed. De beroepsorganisaties verschillen in omvang en
professionaliteit. Deze omvang en professionaliteit bepaalt ook de omvang van de samenwerkingsrelatie. Daarom
blijft het contact met de BNI, de BNSP, de BNO en de NVTL meestal beperkt tot het regulier overleg, en concrete
samenwerking rond bijvoorbeeld de voorlichting over de beroepservaringsperiode.. Met de BNA is het contact met
name op het gebied van de internationale activiteiten, op het gebied van de beroepservaring en op het gebied van
onderwijs intensiever.
De beroepsorganisaties blijven een belangrijke partner van BA. Zij vormen onze ‘natuurlijke’ omgeving en spelen
bijvoorbeeld een grote rol bij het aanbieden van onderwijsmodules voor bij- en nascholing en voor de
beroepservaringperiode. Daarnaast kunnen zij invloed uitoefenen op het werven van mentoren, het onder de
aandacht brengen van de beroepservaringperiode bij vakgenoten en het versterken van de positie van de
ontwerpende vakdisciplines. Ons doel is om de relatie met de beroepsorganisaties de komende jaren te
versterken.
Met alle beroepsorganisaties had BA tot voor kort ook een financiële relatie. De jaarlijkse bijdrage voor
geregistreerden die lid zijn van een beroepsorganisatie werd geïnd bij de beroepsorganisaties via collectieve
betaling aan BA. Deze beroepsorganisatie ontvingen daarvoor een kleine korting van € 5 per geregistreerde. De
vergoeding werd meestal doorberekend aan de geregistreerden. In 2015 zijn de laatste financiële relaties
ontbonden. Dit is een verlichting van de administratieve lasten van de beroepsorganisatie en van BA. De
onderlinge afstemming van de bestanden kostte jaarlijks veel tijd en geld. De korting woog daar niet tegenop.
Vanaf 2016 zal BA de rekening voor de jaarlijkse bijdrage rechtstreeks aan alle geregistreerden verzenden.

Contacten met de toezichthouder
Gesprekken toezichthouder
In 2015 hebben twee gesprekken tussen bestuur en toezichthouder plaatsgevonden. Hierbij zijn o.m. beleidsplan,
begroting en jaarverslag besproken, Voor het eerst is het gelukt de goedkeuring van de tarieven vóór 1 januari te
krijgen. Hierdoor is s de gebruikelijke mededeling aan de ingeschrevenen (tot ver in het voorjaar) dat de in rekening
gebrachte tarieven onder voorbehoud waren in 2016 niet meer nodig.

Onderzoek titelbescherming interieurarchitecten
Het ministerie van EZ heeft bij alle ministeries het voornemen om het aantal gereglementeerde beroepen te
beperken uitgezet. OCW en Binnenlandse Zaken hebben in dit kader gekozen voor een onderzoek naar het
afschaffen van titelbescherming voor interieurarchitecten. Bureau Architectenregister heeft vanaf het begin
aangegeven, dat zij geen grond hiervoor ziet: immers, het doel om de Europese markt beter te bedienen wordt o.i.
hiermee niet dichterbij gebracht; de beroepsgroep groeit en ontwikkelt zich snel, ook ten gevolge de ingerichte
masteropleidingen en de verplichte beroepservaring. Het onderzoek wordt afgerond in 2016.

Bezoek andere registers
Bureau Architectenregister is een vergelijkend onderzoek gestart naar andere registerorganisaties en ging in 2015
op bezoek bij het Accountantsregister (NBA) en bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Doel van het onderzoek
is te zien waar Bureau Architectenregister staat ten opzichten van de andere registerorganisaties, in takenpakket,
omvang, gebruikte ICT, niveau van dienstverlening, efficiency enz.
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Registratie
In 2015 zijn 575 inschrijvingen in het architectenregister gerealiseerd, minder dan in 2014 (909). Het aantal
uitschrijvingen uit het register was iets hoger aan het voorgaande jaar, namelijk 727 (in 2014 waren het er 656).
Voor het eerst is er, zoals voorspeld met de komst van de verplichte beroepservaring, een afname van het totaal
aantal geregistreerden te zien: netto nam het aantal ingeschrevenen in 2015 af met 152. In 2014 was er nog sprake
van een toename (145). Deze was groter dan voorgaande jaren, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de start van de
verplichte beroepservaringperiode per 1-1-2015.
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Figuur 1: Netto inschrijvingen

Inschrijvingen
In 2015 zijn 575 inschrijvingen verricht; 430 architecten, 48 stedenbouwkundigen, 29 tuin- en landschapsarchitecten en 68 interieurarchitecten. De mensen die in 2015 werden ingeschreven zijn overigens niet uitsluitend
nieuwe inschrijvingen, maar ook herinschrijvingen van personen van wie de inschrijving eerder was doorgehaald.
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Figuur 2: aantal inschrijvingen in 2015
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Uitschrijvingen
Van 727 personen is in 2015 de inschrijving in het architectenregister doorgehaald. Uitschrijvingsgronden kunnen
zijn: het niet betalen van de contributie, eigen verzoek van de ingeschrevene of het overlijden van de
ingeschrevene.

De instroom van 2015 nader beschouwd
51% van degenen die zich in 2015 lieten inschrijven in het architectenregister is jonger dan 30 jaar.
Het percentage instromers onder de 30 jaar is dit jaar wederom lager dan voorgaande jaren.
Net als vorig jaar heeft ruim een kwart (26%) van de totale aanwas een andere dan de Nederlandse nationaliteit en
van de nieuwe inschrijvingen heeft 14% een adres in het buitenland.
Van degenen die zich in 2015 lieten registreren is 57% afgestudeerd aan een Nederlandse universiteit (Technische
Universiteit te Delft of Eindhoven, dan wel Universiteit van Wageningen), 11% aan een Academie van Bouwkunst
en 10% aan een Academie voor Beeldende Kunsten (interieurarchitectuur). Daarmee is 78%van de totale instroom
van 2015 afkomstig uit het Nederlands Hoger Onderwijs. Van de totale instroom is 10% afgestudeerd in het
buitenland.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline.

diploma Technische Universiteit
diploma Academie van Bouwkunst
diploma Universiteit Wageningen
diploma Academie voor Beeldende Kunsten
architectenexamen WAT
EU-diploma
diploma buitenland (niet-EU)
inschrijving onder andere titel
Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties
overig

archit.
71%
13%

stedenbk. t&l.arch
73%
17%
23%
14%
66%

int.arch.

94%
2%
11%
3%

3%
3%

4%
3%
<1%

De ingeschrevenen in het architectenregister
De instroom in 2015 bestaat voor 62% uit mannen en 38% aan vrouwen, dat is in vergelijking met voorgaande
jaren een iets hoger percentage aan mannen.
Per 31 december 2015 staan in totaal 14189 personen ingeschreven in het architectenregister. Op 31 december
2014 stonden 14341 personen ingeschreven. Het netto aantal ingeschrevenen in het architectenregister is in 2015
met 51 gedaald.
De verdeling van het aantal ingeschrevenen per discipline ziet er op 31 december 2015 als volgt uit:
architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten
totaal

10.695 (75,4%)
836 (5,9%)
767 (5,4%)
1.891 (13,3%)
14.189 (100%)
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10695 architecten

1891
interieurarchitecten

767 tuin- en
landschapsarchitecten

836 stedenbouwkundigen

De man-vrouwverdeling van de ingeschrevenen in het architectenregister is 72/28, gelijk aan vorig jaar. Bij de
interieurarchitecten is nog altijd het hoogste percentage vrouwen te vinden (47%), bij de architecten het laagste
(22%). De verdeling man/vrouw ziet er per discipline als volgt uit:

architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten

M
78%
68%
61%
47%

V
22%
32%
39%
53%

De leeftijdsopbouw van de ingeschrevenen in het architectenregister levert het volgende beeld op:

architecten
stedenbouwkundigen
tuin- en landschapsarchitecten
interieurarchitecten

<30
10%
12%
10%
11%

30-40
27%
30%
25%
23%

40-50
24%
22%
23%
25%

50-60
18%
13%
24%
22%

60-70
15%
18%
14%
14%

70-80
5%
4%
4%
4%

>80
1%
1%
1%
1%

Van de ingeschrevenen in het architectenregister zit 36% in de leeftijdscategorie tot 40 jaar en 43% in de categorie
40-60 jaar. In 2014 bedroegen deze percentages 35 respectievelijk 43. De gemiddelde leeftijd van de
ingeschrevenen in het register is wederom heel licht afgenomen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline.
archit.
Stedenbk t&l.arch
int.arch.
diploma Technische Universiteit
65%
73%
1%
diploma Academie van Bouwkunst *
17%
17%
13%
diploma Universiteit Wageningen
66%
diploma Academie Beeldende Kunsten
94%
architectenexamen WAT
1%
2%
4%
diploma EU
8%
1%
4%
2%
diploma buitenland (niet-EU)
2%
1%
Inschrijving onder een andere titel
1%
overgangsregeling
5%
7%
9%
4%
overig
2%
<1%
1%
<1%
* 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, nemen de houders van een Duits diploma het
grootste aandeel in (38%), gevolgd door de houders van een Oostenrijks (20%) en een Brits diploma (9%). Van
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degenen die op grond van een in een ander land behaald diploma als architect staan ingeschreven vormen de
houders van een Amerikaans diploma (35%) de grootste groep.
De inschrijving in het architectenregister op grond van een buitenlands diploma levert voor de andere disciplines
het volgende beeld op: 11 stedenbouwkundigen (waarvan 9 op grond van een EU-diploma), 37 tuin- en
landschapsarchitecten (waarvan 28 op grond van een EU-diploma) en 34 interieurarchitecten (waarvan 30 op
grond van een EU-diploma).

Examens
Ook in 2015 heeft BA de mogelijkheid geboden door middel van een examen alsnog te worden ingeschreven in het
register aan personen die níet in het bezit zijn van een diploma op grond waarvan ze kunnen worden ingeschreven
in het architectenregister, maar wel beschikken over ten minste zeven jaar ervaring op het gebied waarop ze een
examen willen afleggen. .

Examen voor architecten
Voor het eerste onderdeel van het architectenexamen meldden zich 7 kandidaten. Allen werden door Bureau
Architectenregister toegelaten.
Alle kandidaten voor het eerste onderdeel liet de examencommissie, op grond van het door hen gepresenteerde
werk uit hun vakpraktijk, toe tot het tweede examenonderdeel. Twee van de kandidaten hebben zich voor verdere
deelname aan het examen afgemeld.
In het tweede examenonderdeel dienden de kandidaten in de periode juni-september een scriptie te schrijven.
over de culturele waarde van de architectuur. De scriptie moest onder meer getuigen van een verantwoorde kijk op
ontwikkelingen in de architectuur en het architectenberoep. Daarnaast moesten de kandidaten een ontwerp
vervaardigen.
In november voerde de commissie gesprekken met zes kandidaten over de door hen geschreven scriptie, hun
architectuurhistorische kennis en met zeven kandidaten (onder wie een herkanser) over het door hen vervaardigde
architectonische ontwerp. Op grond van die gesprekken besloot de commissie in november dat aan drie kandidaten het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd examen kon worden uitgereikt.

Examen voor stedenbouwkundigen
Voor deelname aan het examen voor stedenbouwkundigen meldden zich geen kandidaten aan.

Examen voor tuin- en landschapsarchitecten
In 2015 meldden zich vier kandidaten aan voor het examen voor tuin- en landschapsarchitecten. Het eerste
onderdeel van het examen werd afgenomen in april. Op basis van de presentatie besloot de examencommissie
dat drie van de vier kandidaten konden worden toegelaten tot het tweede onderdeel van het examen voor tuin- en
landschapsarchitecten.
In het tweede examenonderdeel dienden de kandidaten een scriptie te schrijven en een ontwerpopdracht te
vervaardigen.
Aan twee van de drie kandidaten kon het getuigschrift worden toegekend.

Examen voor interieurarchitecten
Voor deelname aan het examen voor interieurarchitecten 2015 meldden zich twee kandidaten. De
examencommissie stelde deze kandidaten in april in de gelegenheid drie door hun ontworpen en gerealiseerde
interieurprojecten te presenteren. Vlak voor de presentatie trok één van de twee kandidaten zich terug, de andere
kandidaat werd op grond van het door haar gepresenteerde werk niet toegelaten tot het tweede
examenonderdeel.
De afgewezen kandidaat stelde tegen die beslissing bezwaar in. De examencommissie voor interieurarchitecten
heeft over de op dit bezwaar te nemen beslissing advies gevraagd aan de bezwarenadviescommissie, bestaande
uit de heer R.H. van der Hidde (voorzitter), mevrouw J.M.A. van Hengstum en de heer WC.A.M.L. de Vos. De
bezwarenadviescommissie adviseerde de examencommissie in juli het bezwaar niet gegrond te verklaren. De
examencommissie besliste op 3 augustus 2015 conform dit advies.

Samenstelling examencommissies
De examencommissies waren in 2015 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.
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•

Examencommissie voor stedenbouwkundigen:
mevrouw ir. P.J. Sala (voorzitter), mevrouw ir. H.E.M. van Vliet, mevrouw ir. M.M. Peters,
de heer ir. M.G.A.D. Harteveld en. ir. P.J. Rijnaarts (plaatsvervangend lid).

•

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 ir. R. de Koning.

•

Examencommissie voor interieurarchitecten:
mevrouw U.C. Poot (voorzitter), de heer W.A. van Straten, de heer J.W.P. Maréchal en de heer W.S. Ros.

Inschrijving onder een andere titel
Ingeschreven in het register kunnen op grond van een Nederlands masterdiploma of op grond van een ouder
diploma van gelijk niveau, een verzoek indienen om onder een andere titel ingeschreven te worden. De verzoeker
dient o.a. aan te tonen dat hij over ten minste zevenjaar ervaring beschikt op het andere vakgebied. Bureau
Architectenregister heeft Nadere eisen vastgesteld waaraan een verzoeker moet voldoen. Het bureau hoort een
commissie van deskundigen alvorens op een verzoek te beslissen.
In het verslagjaar zijn drie verzoeken ingediend voor inschrijving onder een andere titel en er zijn 4 personen na het
succesvol doorlopen van deze procedure onder een andere titel ingeschreven, waarvan:
2 architecten die als interieurarchitect zijn ingeschreven;
2 architecten die als stedenbouwkundige zijn ingeschreven.

Samenstelling Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel
De Commissie inschrijving in het architectenregister onder een andere titel was in 2015 als volgt samengesteld:

de heer drs. H.D. Werner (voorzitter), mevrouw ir. M.H. Adams, de heer ir. A. Fien, mevrouw ing. S. Karres en
de heer C.M.J.G. Spanjers.

Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties
Bureau Architectenregister heeft de bevoegdheid om een persoon die werkzaam is op het gebied van architectuur,
stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur en die zich door de kwaliteit van zijn
prestaties bijzonder heeft onderscheiden, een certificaat te verlenen waarmee de certificaathouder zich kan
inschrijven in het architectenregister.
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar één verzoek tot afgifte een Certificaat bijzondere kwaliteit
prestaties ontvangen. Het betrof een verzoek tot afgifte van een certificaat op het terrein van de tuin- en
landschapsarchitectuur. Bureau Architectenregister heeft zich, alvorens op dit verzoek te beslissen, laten
adviseren door een commissie van deskundigen. Bureau Architectenregister heeft daarop het certificaat verleend.

Samenstelling Commissie certificaat bijzonder kwaliteit prestatie
De commissie Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties was in 2015 als volgt samengesteld:

mevrouw dr. ir. J.M. de Jonge (voorzitter), mevrouw ing. A. Scholma en de heer ir. M.J.J. Eekhout.
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Erkenning buitenlandse diploma’s
Diploma's van architectuuropleidingen behaald in een andere EU-lidstaat worden automatisch erkend wanneer ze
staan vermeld op bijlage V of bijlage VI van de EU-richtlijn erkenning beroepskwalificaties, mits eveneens het in de
bijlage vermelde certificaat bij de desbetreffende opleidingstitel (indien van toepassing) kan worden overgelegd.
Alle overige buitenlandse architectuur diploma's (binnen en buiten de EU) en diploma's op het gebied
van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur, dienen eerst door Bureau
Architectenregister te worden erkend. In dit geval dient een onderzoek naar de gevolgde opleiding te worden
verricht.

Diploma’s behaald in een andere EU-lidstaat
In 2015 zijn 48 personen op grond van de automatische erkenning van hun diploma als architect ingeschreven in
het architectenregister.
In 2015 zijn door Bureau Architectenregister twee Belgische diploma’s op het gebied van de interieurarchitectuur
behandeld. Beide verzoeken werden toegewezen.

Diploma’s behaald buiten de EU
Bureau Architectenregister heeft in 2015 zeven verzoeken om erkenning van een buiten de EU behaald diploma
afgehandeld. Alle zeven verzoeken hadden betrekking op diploma’s op het gebied van de architectuur. Deze
diploma’s waren behaald in de Verenigde Staten van Amerika (2), Libanon, Zuid Afrika, Venezuela, China en Zuid
Korea. Alle zeven verzoeken werden toegewezen.

Levenslang leren
Bij- en nascholing
Ingeschrevenen in het architectenregister zijn verplicht om door middel van bij- en nascholing de ontwikkelingen
op hun vakgebied bij te houden in ten minste 16 uur per jaar per geregistreerde discipline. De ingeschrevenen zijn
zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze verplichting en kunnen daar naar eigen inzicht invulling aan geven.
De wetgever heeft aan het niet naleven van de verplichting geen sancties verbonden.
Op de website van Bureau Architectenregister wordt toegelicht wat bij- en nascholing is. 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. 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 agenda met
voorbeelden van passende bij- en nascholingsactiviteiten.
De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing is in 2015 opnieuw in de reguliere nieuwsbrieven onder de
aandacht gebracht van de ingeschrevenen, inclusief een link naar de online agenda met voorbeeldactiviteiten.
Bureau Architectenregister ontvangt verzoeken van organisaties om hun activiteiten via de website ter
communiceren. Het plaatsen van bij- en nascholingsactiviteiten wordt verricht door de aanbieders zelf, met behulp
van inloggegevens en een handleiding. Voor definitieve plaatsing online controleert Bureau Architectenregister
globaal de passendheid van de activiteit.
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.

Informatieplicht/modelverklaring
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 deskundigheid en
vakbekwaamheid, met inbegrip van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten. Op die wijze kan een
ingeschrevene duidelijk maken welke kwaliteit de opdrachtgever van de dienstverlening mag verwachten en dat
de ingeschrevene op de hoogte is van ontwikkelingen die relevant zijn voor het vakgebied.
Wat de informatieplicht inhoudt is – in het hoofdmenu – van de website van het register opgenomen. Er is een
toelichting geplaatst wat onder informatieplicht wordt verstaan. Ook treft een ingeschrevene hier een
modelverklaring aan, die kan worden ingevuld en bij een offerte kan worden gevoegd om een opdrachtgever te
informeren. De modelverklaring is een indicatief voorbeeld; het staat elke ingeschrevene in het register vrij de
informatie op eigen manier te communiceren.
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Informatieverstrekking
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. Ook worden aan Bureau Architectenregister 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 vragen gesteld aan BA, 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 BA biedt informatie over Bureau Architectenregister, de registratieprocedure, de Wet op de
architectentitel, de titelbescherming, 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.
BA 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 BA 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 geactualiseerd
bewijs van inschrijving worden toegezonden. Om toch aan de behoefte van de ingeschrevenen te voldoen,
verstrekt BA verklaringen in het Nederlands, Duits, Frans of Engels, waarin wordt bevestigd dat betrokkene staat
ingeschreven in het architectenregister en onder welke titel. In 2015 werden ca. 1.000 van dergelijke verklaringen
verstrekt.
De (nieuwe) verplichte beroepservaringperiode zorgde in 2015 voor veel vragen. Dit betroffen algemene vragen
over het doorlopen van de procedure én vragen over specifieke gevallen. Omdat de beroepservaringsperiode
nieuw is en het succesvol doorlopen vele (praktische) vragen kan oproepen, was vanaf januari 2015 de website
"beroepservaringperiode" beschikbaar. Deze website geeft in het Nederlands en in het Engels stap voor stap
informatie over de te doorlopen procedure. Bij het beantwoorden van de vragen over de beroepservaring verwijst
BA ook altijd naar deze site, die de mogelijkheid geeft om alles nog eens rustig na te lezen.
Www.beroepservaringperiode.nl wordt goed gewaardeerd door de bezoekers.
In 2015 werd BA veelvuldig geconfronteerd met specifieke vragen van kandidaten over hun
beroepservaringperiode. Dit betrof kandidaten die bijvoorbeeld een buitenlands diploma hebben en hier de
beroepservaringperiode willen doorlopen of kandidaten die vrijstellingen vragen. Het beantwoorden van deze
vragen door BA vergt nauwkeurig vooronderzoek en -beantwoording omdat er anders verkeerde verwachtingen
kunnen worden geschapen (hetgeen bij enkele vragenstellers ook de bedoeling leek!).
In 2015 was meer dan de helft van de specifieke vragen in het Engels, terwijl noch de vragers noch de
medewerkers native speakers zijn. Dit maakt het proces soms nog bewerkelijker.

Titelbescherming
Slechts zij die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staan
ingeschreven in het architectenregister zijn gerechtigd de betreffende titel(s) te voeren. Hetzelfde geldt voor het
voeren van afkortingen van en woordsamenstellingen met deze titels.
In de regel wordt degene die onrechtmatig een beschermde titel voert eerst door Bureau Architectenregister
aangeschreven en in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig aan de wet te conformeren. Indien blijkt dat het
onrechtmatig titelgebruik wordt voortgezet kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure starten.
Aan het door de rechter op te leggen verbod van onrechtmatig titelgebruik kan een dwangsom worden verbonden.
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar
45 nieuwe meldingen in behandeling genomen;
127 lopende zaken afgehandeld;
1 bureau gedagvaard.
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Europese aangelegenheden
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 er een netwerk 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. Hieronder valt ook de ondersteuning van
enkele Nederlandse architecten bij het oplossen van problemen bij het verkrijgen van toegang tot de
werkzaamheden in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg. Daarnaast wordt namens de
bevoegde autoriteiten uit alle lidstaten frequent contact onderhouden met de Europese Commissie.
In het verslagjaar heeft een medewerker van BA in vier van de vijf ENACA bijeenkomsten geparticipeerd; in
Krakow, Londen, Stuttgart en Wenen.

Verstrekken van attesten, verklaringen en andere documenten
In 2015 heeft Bureau Architectenregister aan 118 in het register ingeschreven architecten één of
meer documenten als bedoeld in de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties afgegeven. Dat is wederom een
stijging ten opzichte van het aantal dat in 2014 werd afgegeven (100). Het betrof vooral attesten inzake
opleidingstitel, beroepservaring en rechtmatige vestiging die dienden te worden overgelegd aan de bevoegde
instanties in België, Duitsland en Engeland.

Wijziging Richtlijn erkenning beroepskwalificaties
Op 20 november 2013 is Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties vastgesteld. Met de wijzigingen van de Richtlijn
beoogt de Europese Commissie de in 2005 vastgestelde Richtlijn erkenning beroepskwalificaties te moderniseren.
De EU-lidstaten dienen deze Richtlijn uiterlijk op 18 januari 2016 in hun nationale wetgeving te hebben
geïmplementeerd.
In 2015 heeft BA op zowel nationaal niveau als in de diverse Europese gremia actief deelgenomen aan overleggen
over de implementatie en de uitvoeringsgevolgen van de gewijzigde Richtlijn.
Op 2 december 2015 werd het door het Ministerie van OCW opgestelde voorstel voor een herziening van de
Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties door de Eerste Kamer aangenomen, waarmee de gewijzigde
Richtlijn op tijd geïmplementeerd zal zijn.
De meest in het oog springende wijziging voor de architecten is dat de minimale duur van de opleiding is verhoogd
van ten minste vier jaar naar ten minste vijf jaar studie, dan wel vier jaar opleiding aangevuld met een
beroepservaringperiode van twee jaar.

Automatische erkenning EU architectuurdiploma’s
Een van de consequenties van de gewijzigde Richtlijn is een nieuw systeem van aanmelden en beoordelen van
architectuuropleidingen ten behoeve van de automatische erkenning in de EU. De coördinatie hiervan is door het
Ministerie van BZK overgedragen aan BA. In 2015 werden ca. 90 opleidingen aangemeld. De beoordeling of
diploma’s die door de lidstaten voor automatische erkenning worden aangemeld, voldoen aan de daaraan in
artikel 46 van de richtlijn gestelde eisen, worden verricht door de leden van de “subgroep” (voor Nederland zijn dit
mevrouw dr. ir. S. Komossa en de heer ir. C. van Langen).
Ook Nederland deed in 2015 een notificatie, en wel voor een aanvullend certificaat bij het diploma, waarin wordt
bevestigd dat aan alle eisen voor de beroepskwalificatie is voldaan. Hiermee wordt bereikt dat degenen die na
01-01-2015 in Nederland hun diploma behaalden voor automatische erkenning in de EU in aanmerking komen als
ook de beroepservaringperiode met goed gevolg is doorlopen.

Architects Council of Europe
Bureau Architectenregister is samen 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 de
architecten in de EU. BA en BNA onderzoeken of en hoe deelname aan ACE meer inhoud en scherpte kan krijgen.

European Council for Interior Architects
DE ECIA is het platform van Europese beroepsorganisaties op het gebied van de interieurarchitectuur. BA is op
verzoek van de voorzitter van ECIA in 2013 toegetreden tot de ECIA, waarin tot dan toe namens Nederland alleen
BNI vertegenwoordigd was. De ECIA streeft onder meer naar een “common training platform” waartoe de
gewijzigde Richtlijn mogelijkheden biedt, met als doel de toegang tot het beroep in de verschillende landen van de
EU te vergemakkelijken. In 2015 heeft BA geen bijeenkomsten van de ECIA bijgewoond.
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Organisatie en financiën
Bestuur
Samenstelling
De heren ir. H.J. Döll en ir. H. Post zijn in 2014 herbenoemd (voor respectievelijk vier en drie jaar) tot leden van het
bestuur. De (her)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. Binnen het bestuur is de heer Post aangewezen als secretaris/plaatsvervangend voorzitter en
de heer Döll als penningmeester.
Mevrouw drs. A. Rijckenberg is voorzitter van het bestuur van Bureau Architectenregister. Op 1 december heeft
herbenoeming plaatsgevonden, op haar verzoek voor maximaal drie jaar.
De samenstelling van het bestuur is hierdoor niet gewijzigd.

Werkzaamheden
Naast alle reguliere taken is de aandacht van het bestuur in 2015 naar verschillende bijzondere projecten gegaan.
Wij noemen de enquête onder de geregistreerden, de toetsing van een aantal opleidingen, de vernieuwing van de
visie en missie van BA, de implementatie en voorlichting rond de beroepservaringsperiode.

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. Als zelfstandig bestuursorgaan concentreert Bureau
Architectenregister zich 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 onderwijsinstellingen 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 perceptie van de waarde 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.

Overleg BA en nieuwe missie
Nieuwe vragen uit de beroepsgroepen, de wens om efficiënter en meer klantgericht te werken, de effecten van de
beroepservaringsperiode, onderzoek naar de toekomst van registers van gereguleerde beroepen: er waren het
afgelopen jaar veel aanleidingen om de interne organisatie van BA onder de loep te nemen. Bestuur en bureau zijn
in een aantal sessies tot een herformuleren van de missie en strategie gekomen. Dit eindigde eind 2015 met het
voornemen tot reorganisatie.
Richting gevend voor de nieuwe organisatie is de nieuwe missie: “BA beschermt de architectentitel, maakt de

waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig)
geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren ”

Werkplan 2015
Het jaarlijkse functioneringsgesprek is in 2015, conform de systematiek Functiegebouw Rijk, vervangen door
meerdere gesprekken met medewerkers over gemaakte werkafspraken. Basis voor de individuele werkafspraken
was het Werkplan 2015 van Bureau Architectenregister dat samen met het bestuur en de medewerkers tot stand is
gekomen.

Werkprocessen
Bureau Architectenregister is begonnen met het in kaart brengen van haar werkprocessen. Doel hiervan is de
werkzaamheden van de medewerkers van het bureau inzichtelijker en gemakkelijker overdraagbaar te maken. De
processen worden gebundeld in een intern digitaal systeem “BApedia” genaamd.
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Personeel
Het bureau was in 2015 als volgt samengesteld:
mevr. ir. M. del Canho MRE, directeur
mevr. ir. L. Bliek
dhr. C. Heijna
drs. R.C. van der Elst
mevr. J. M. Eversteijn
mevr. drs. J. Willekes

Klachten, bezwaarschriften en procedures
Voor informatie over procedures en bezwaarschriften tegen Bureau Architectenregister over examens, inschrijving
onder een andere titel, certificaat bijzondere prestaties en in het kader van de titelbescherming wordt verwezen
naar de desbetreffende paragraaf in dit jaarverslag.
Bureau Architectenregister heeft in het verslagjaar een klachtenregeling vastgesteld.
In het verslagjaar zijn geen klachten bij Bureau Architectenregister ingediend..
Voor zover bekend, zijn in 2015 ook geen procedures tegen Bureau Architectenregister ingesteld bij de Nationale
Ombudsman.

Wob-verzoeken
In verslagjaar ontving Bureau Architectenregister twee verzoeken om openbaarmaking van stukken op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het eerste verzoek betrof openbaarmaking van informatie over het
gebruik en bezit van bedrijfsauto’s, chauffeurs en privévliegtuigen, alsmede over declaraties en gebruik van
creditcards. Bureau Architectenregister heeft de verzoeker geïnformeerd over het feit dat het bureau geen gebruik
maakt van bedrijfsauto’s, chauffeurs en privévliegtuigen en dat bankafschriften over declaraties en creditcard op
het bureau ingezien kunnen worden. De verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Het tweede verzoek betrof openbaarmaking van een aantal financiële stukken, jaarrekeningen, jaarverslagen,
beleidstukken, stukken m.b.t. projecten, alsmede openbaarmaking van alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Bureau Architectenregister heeft verwezen naar de plaatsen waar deze informatie openbaar gemaakt is, zoals de
website van het bureau en de website www.overheid.nl. Voor onderliggende informatie is de verzoeker
uitgenodigd deze te komen inzien. De verzoeker heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Het beroep vorig verslagjaar door een verzoeker ingesteld bij Rechtbank Roermond tegen een besluit van Bureau
Architectenregister tot afwijzing van een geldvordering wegens vermeend te laat beslissen op een verzoek om
informatie, is door de indiener van het beroep ingetrokken.

Financiën
Het totaal van de baten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2015 € 1.059.153.
De belangrijkste bron van inkomsten waren de jaarlijkse bijdragen (€ 863.433). De jaarlijkse bijdrage was in 2015,
met instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met € 5 verhoogd naar € 60.
Ingeschrevenen die lid zijn van de BNI, BNO of de NVTL ontvingen 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 2015 €887.580 . De belangrijkste
kostenposten van Bureau Architectenregister waren de personeelskosten (€ 475.194), de huisvestingskosten met
inbegrip van de kosten voor gas, water, licht en schoonmaak (€ 91.434), de kantoorkosten met inbegrip van de
publiciteitskosten (€ 70.277) en de bestuurskosten (€ 82.830).
In vergelijking met 2014 zijn de baten in 2015 met € 56.351 gestegen.
De kosten zijn ten opzichte van 2014 gedaald (€ 97.640).
Een en ander heeft ertoe geleid dat 2015 met een batig saldo van € 179.784 is afgesloten.
Het eigen vermogen van Bureau Architectenregister bedraagt per 31 december 2015 € 1.038.556. Ingevolge het
Beleggingsstatuut hanteert de BA een behoudend beleggingsbeleid met een zo laag mogelijk risico. Per 31
december 2013 staat het gehele eigen vermogen op depositorekeningen- of rekening courant van de ABN. Ten
laste van het eigen vermogen zijn bestemmingsreserves gevormd voor in totaal € 239.844.
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In de bij dit Jaarverslag behorende Jaarrekening zijn de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en
lasten over 2015 opgenomen, alsmede de door AREP Accountants te Rotterdam op 11 maart 2016 afgegeven
controleverklaring bij de Jaarrekening. Voor een verdere uiteenzetting van de financiën van Bureau
Architectenregister in 2015 wordt naar die Jaarrekening verwezen.

WNT-verantwoording Bureau Architectenregister 2015
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BA van toepassing zijnde regelgeving:
Het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor BA is € 178.000 Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per
persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit
bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .
Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen
bedragen x € 1

ir H.J.Döll

Ir H.Post

Drs. A.Rijckenberg

Functie(s)

bestuurslid

bestuurslid

vz bestuur

Duur dienstverband in [VERSLAGJAAR]

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

0,17

0,19

0,2

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

nee

Ja

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18
maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning

20.000

20.000

40.000

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

Totaal bezoldiging

[20.000]

[20.000]

[40.000]

Toepasselijk WNT-maximum

29.772

34.820

35.600

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bij Bureau Architectenregister zijn geen toezichthoudende topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
In 2015 heeft Bureau Architectenregister geen uitkeringen uitgekeerd wegens beëindiging dienstverband
topfunctionarissen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Mevrouw A. Rijckenberg ontving een bezoldiging die hoger ligt dan het algemene WNT maximum 2015 (zie artikel
2.3 WNT). Deze bezoldiging is op 1 december 2011 vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, vóór de inwerkingtreding van de Wet Normering Topinkomens. De eerste 11 maanden van
2015 is het overgangsrecht toegepast. (artikel 7.3 lid 1 WNT). Met de herbenoeming per 1 december 2015 is de
aanstelling gewijzigd.
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Naast de hierboven vermelde zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de
WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan
overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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