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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 

titelingeschreven 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 
 

 

Voor Bureau Architectenregister (BA) was 2014 het eerste jaar van de nieuwe directeur en het laatste jaar van de 

voorbereidingen voor de beroepservaringperiode.  

 

Er zaten vier jaar tussen het besluit om beroepservaring verplicht te maken voor nieuw afgestudeerden die de titel 

willen voeren en het in werking treden van de regeling per 1 januari 2015. De test of de samen met het werkveld 

ontworpen regelingen, de eindtermen en de mogelijke leerroutes toekomstbestendig zijn, gaat de komende jaren 

plaatsvinden. Het was lastig aandacht te krijgen voor de noodzaak om als totaal werkveld de zorg voor de 

toekomstige generaties te gaan organiseren. Veel van de inzet van BA was ook gericht op het gesteld staan voor 

de start van de Beroepservaringperiode per 1 januari en het betrekken van alle partners.  

 

De acties van studenten van de TU’s rond de petitie “Titel te koop” hebben iedereen wakker geschud. Ook door de 

inspanningen van de BNA (branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus) en het SFA (Stichting Fonds 

Architectenbureaus) is er weer aandacht voor de benarde positie van afgestudeerde ingenieurs die geen of slechts 

onderbetaald werk kunnen vinden.  

 

De samenwerking met en tussen de opleidingen, de beroepsorganisaties en de studentenverenigingen is 

gegroeid. Steeds meer partijen zijn gaan nadenken over hun mogelijke activiteiten in de beroepservaringperiode. 

BA speelt hierin een ondersteunende rol en ziet met vreugde, dat de waarde van de titel weer volop in de 

belangstelling staat. Het ideaal van zelfbewuste beroepsgroepen, die minder versnipperd en meer 

vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid voor nieuwe generaties nemen, lijkt  hiermee dichterbij te komen. 

Professionalisering en kwaliteitsverbetering staan weer op de agenda. 

 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over alle activiteiten van BA, van de grote bulk van registraties tot 

aan de unieke projecten zoals erkenning van een masteropleiding. 

Er zijn enkele verrassende ontwikkelingen te melden zoals een netto toename van het aantal geregistreerden in 

2014 ondanks de voortdurende volumevermindering in de architecten branche. We hebben een klein overschot 

gecreëerd t.o.v. de begroting, niet door taken niet uit te voeren, maar door meer efficiency,  extra inkomsten door 

meer inschrijvingen  en hoge inzet van medewerkers.  

 

We zijn blij met alle samenwerkingspartners en de voortgang, die is gemaakt in 2014. We horen zoals altijd graag 

uw suggesties en commentaar. 

 

 

 

Annemiek Rijckenberg 

Voorzitter bestuur Bureau Architectenregister 
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Actuele ontwikkelingen 
 

 

Beroepservaringperiode  
 

De verplichte beroepservaringperiode per 1 januari 2015 is het laatste onderdeel van de implementatie van de 

gewijzigde Wet op de Architectentitel. In 2014 zijn grote stappen gezet in de voorbereiding van de invoering van de 

beroepservaringperiode. Het jaar stond in het teken van het  feitelijk gereedmaken voor de uitvoering. We vatten 

hier de belangrijkste gebeurtenissen samen.  

 

Commissie(s) Beroepservaringperiode gestart met erkenningen  
In de Wet op de Architectentitel is onder meer opgenomen dat aan de Academies voor Bouwkunst vrijstelling van 

de beroepservaringperiode kan worden verleend, mits het praktijkdeel van het onderwijsprogramma gelijkwaardig 

is aan de inhoud van beroepservaringperiode die andere afgestudeerden moeten doorlopen. Dat is dus inclusief 

werk, een logboek, een mentor en het volgen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De commissie 

Beroepservaringperiode heeft op basis van de aangepaste curricula voor alle afzonderlijke Academies vrijstelling 

kunnen adviseren.   

 

De Academies hebben ook ieder een overgangsregeling voor de beroepservaringperiode aangevraagd t.b.v. hun 

huidige studenten. Op basis van het bestuderen van de huidige praktijkprogramma’s en de bezoeken aan de 

eindgesprekken van het praktijkdeel voor specifieke disciplines zijn in 2014 voor vier Academies positieve 

adviezen uitgebracht over de overgangsregelingen. In 2015 zullen de twee andere Academies  door de commissie 

Beroepservaringperiode opnieuw worden bezocht om te beoordelen of zij nu wel kunnen voldoen aan de eisen 

voor een overgangsregeling. 

 

De door BA ingeschakelde onafhankelijke toetsingsorganisatie CEDEO heeft in 2014 de BNA-academie en de PEP 

(Professional Experience Programme, voorheen ‘De Beroepservaring’) als professionele aanbieders positief 

beoordeeld. Het aanbod aan modules ten behoeve van de beroepservaringperiode van beide organisaties is 

vervolgens door de commissie Beroepservaringperiode positief beoordeeld en op basis daarvan officieel erkend. 

 

In de in 2014 ingestelde projectgroep 'losse eindjes beroepservaringperiode' werkten het Atelier 

Rijksbouwmeester, de voorzitter van de commissie Beroepservaringperiode en (het bestuur van) BA  aan het 

oplossen van resterende vraagstukken zoals de voorlichting aan studenten en aanbieders, het aanbod van 

modules, het inrichten van twee websites speciaal voor de toekomstige kandidaten en de behoefte aan vertaling in 

het Engels van alle instrumenten voor de internationale masterstudenten aan de Nederlandse ontwerpopleidingen. 

De Commissie Beroepservaringperiode werkte ook aan praktische toetsingskaders voor de eindtermen voor 

toekomstige kandidaten van het individuele traject. 

 

Het aanbod aan de Beroepservaringperiode-kandidaten laat op gang gekomen 
Het aanbod van het integrale programma en van afzonderlijke modules voor beroepservaringperiode-kandidaten 

kwam minder snel op gang dan we hadden gehoopt en verwacht. De PEP heeft  het integrale programma 

jarenlang (als ‘De Beroepservaring’) aangeboden als onderdeel van de Post Academische Opleidingen PAO.  Een 

groot deel van 2014 was er  geen duidelijkheid over de kosten van het integrale programma. Deze hingen af van de 

toekenning van subsidie uit het sectorplan architectuur. De SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus) heeft samen 

met de BNA een succesvol beroep op dit sectorplan van het ministerie van SZW gedaan om de kosten van de 

beroepservaringperiode omlaag te brengen door middel van vouchers. Eind 2014 werd bekend, dat door het 

verkrijgen van deze tijdelijke subsidie het integrale programma van de PEP van start kan gaan in 2015.  

 

Gevolgen voor de opleidingen 
BA organiseerde op 3 juni2014 een grote conferentie. Voor het eerst kwamen alle opleidingen, bekende 

aanbieders en beroepsorganisaties bijeen onder gastvrijheid van het Atelier Rijksbouwmeester op het Ministerie 

van Financiën. In een open sfeer presenteerden alle aanwezigenhun activiteiten, vragen en verwachtingen t.a.v. de 

beroepservaringperiode. Op verzoek van de kunstopleidingen volgde op 7 oktober een extra conferentie voor de 

interieuropleidingen.  

 

Vanaf de start van de voorbereiding van de beroepservaringperiode in 2011 is met de Technische Universiteiten 

van Delft en Eindhoven, de Wageningen University en de interieuropleidingen overlegd over de noodzakelijke 

voorlichting aan studenten én over de vraag of er wijzigingen in het curriculum te voorzien waren als gevolg van de 

beroepservaringperiode. Pas eind 2014 kwam dit onderwerp op de agenda bij de opleidingen. Wel is in 2014 een 

beweging op gang gekomen om te onderzoeken welke service de universiteiten kunnen bieden aan hun 

afgestudeerden en of ze met de kennis uit de verschillende vakgroepen modules kunnen aanbieden als aanvulling 

op de praktijkervaring in de beroepservaringperiode.  
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Voorlichting en gesprekken studenten 
De discussie over de beroepservaringperiode kwam, naarmate de invoering op 1 januari 2015 dichterbij kwam, 

steeds beter op gang. Twee studenten startten een petitie: Titel te Koop. De actie kreeg veel aandacht en leidde 

voor BA tot gesprekken op alle faculteiten en deelname aan fora en debatten. Een in 2014 ingestelde 

klankbordgroep van studenten van alle universiteiten en (het bestuur van) BA hebben constructief samengewerkt 

om verontruste medestudenten op maat te informeren. De studentleden van de klankbordgroep verspreidden 

posters, richtten helpdesks in en publiceerden over de komende verplichte beroepservaringperiode. 

 

Wat opvalt is dat niet de verplichting van beroepservaring ter discussie stond of de waarde van de titel, maar het 

tijdstip van invoering, de kosten en de onzekerheid over werk en het aanbod van modules. Een aantal studenten 

vindt de eindtermen te uitgebreid en niet passend in deze tijd van hybride beroepsuitoefening, cross-over en 

specialisatie. Het advies aan de afgestudeerden is vrij eenvoudig: Vind werk, al dan niet in een eigen bureau, in 

aanpalende sectoren of in het buitenland, zodat je praktijkervaring kunt opdoen. Zoek een mentor, maak een 

persoonlijk ontwikkelingsplan. Kom dan langs bij de commissie Beroepservaringperiode.  

 

Het jaar 2014 heeft zoveel nieuwe kennis en ervaring opgeleverd, dat reeds een aanvang is gemaakt met het 

nadenken over de voor 2017 voorziene evaluatie van de beroepservaringperiode als onderdeel van de Wet op de 

architectentitel. 

 

 

Communicatie 
 

De nieuwe directeur van Bureau Architectenregister heeft  in 2014 met alle externe relaties van BA kennis gemaakt. 

Bijna alle nieuwe en reguliere contacten stonden in het teken van de beroepservaringperiode. Er trad een 

kwalitatieve verschuiving op van uitwisseling en informeren, naar samenwerken en professionalisering met heldere 

afspraken. Veel tijd van de directeur en het bestuur is besteed aan de relaties met de opleidingen: de 

kunstacademies , de (T)U’s en de Academies voor Bouwkunst. De gesprekken en werksessies leverden veel 

concrete afspraken en acties op, die in het overzicht over de beroepservaringperiode nader worden toegelicht.  

 

Websites van het register 
Bureau Architectenregister communiceerde tot eind 2014 alleen via de corporate website: 

www.architectenregister.nl. Eind van het jaar is de separate thematische website www.beroepservaringperiode.nl 

gestart met praktische informatie over de Regeling Beroepservaringperiode die per 1 januari 2015 in werking is 

getreden. Voor ondersteuning bij het zoeken naar een werkplek, mentor of module in het kader van de 

beroepservaringperiode is aansluiting gevonden bij een bestaande architectuurwebsite: 

www.archined.nl/beroepservaringperiode 

 

Website architectenregister 
De corporate website bedient diverse doelgroepen: geregistreerden, personen die geïnteresseerd zijn in registratie 

en (potentiële) opdrachtgevers. De geregistreerden kunnen op de website inloggen en in deze beveiligde 

omgeving hun gegevens actualiseren, een verklaring van inschrijving in taal naar keuze aanvragen en desgewenst 

hun bij- en nascholing bijhouden.  

Voor personen die geïnteresseerd zijn in inschrijving biedt de website informatie over de diverse mogelijkheden. 

Online kan een aanmeldingsformulier worden ingevuld.  

Voor (potentiële) opdrachtgevers geeft het online te raadplegen architectenregister op elk gewenst moment 

actueel inzicht of een zakelijke partner terecht de titel gebruikt van architect, stedenbouwkundige, tuin- en 

landschapsarchitect of interieurarchitect.  

 

In 2014 is de website van het register 48.690 maal bezocht, door 33.166 unieke bezoekers (in aantal bezoeken: 

65% uniek bezoek, 35 % betrof herhaalbezoek). Gemiddeld was de sessieduur circa drie en halve minuut en 

bezocht men daarin 4,4 webpagina.  

Het meest bezocht zijn, na de homepagina, de volgende webpagina’s (in aflopende volgorde): Zoeken in het online 

register, het belang van het register (inclusief logo voor geregistreerden), Beroepservaringperiode, 

registratieprocedure en formulieren, Titelbescherming, de Wet op de architectentitel en Bij- en nascholing.  

 

Van het totaal aantal bezoeken heeft 82% in Nederland plaatsgevonden, voor 68% in de Nederlandse taal.  

Voor het bezoeken van de website is vooral een desktop computer gebruikt (84%), een beperkt deel is de website 

bezocht met een mobiel apparaat (16% smartphone of tablet).  

 

Website beroepservaringperiode 
Vanaf 15 december was de thematische website over de beroepservaringperiode in de lucht. Dit is per e-mail 

gecommuniceerd naar betrokken partijen (overheid, onderwijsinstellingen , studentverenigingen, 

beroepsorganisaties).  

De site geeft antwoord op vragen als: Wat is de beroepservaringperiode, Hoe verloopt de beroepservaringperiode, 

Wanneer zijn de start-, tussen- en eindgesprekken en andere veelgestelde vragen.  

http://www.architectenregister.nl/
http://www.beroepservaringperiode.nl/
http://www.archined.nl/beroepservaringperiode
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Het is voor de kandidaat mogelijk om zich via de website aan te melden. Na aanmelding en controle van het 

diploma fungeert de website als communicatieportaal tussen een deelnemer en de commissie 

Beroepservaringperiode.  

 

De website biedt daarnaast ook informatie aan werkgevers, mentoren en potentiële aanbieders van 

beroepservaringmodules of een geïntegreerd beroepservaringprogramma.  

Net als de website van het architectenregister is de thematische website volledig vertaald in het Engels.  

 

Voor 2014 zijn slechts voor de laatste weken in december bezoekersstatistieken beschikbaar. In die paar weken 

dat de website online was is deze 399 maal bezocht, door 297 unieke bezoekers (74% unieke bezoeken, 26% 

herhaalbezoeken). De gemiddelde sessieduur bedroeg ruim 3 minuten, waarin gemiddeld 4,9 pagina werd 

bezocht. De pagina’s die na de homepagina - in aflopende volgorde – het meest werden bekeken zijn: Hoe 

verloopt de beroepservaringperiode, Wat is de Beroepservaringperiode, Frequently Asked Questions, Hoe 

verloopt de beroepservaringperiode-zelfstandige route, Hoe verloopt de beroepservaringperiode-geïntegreerd 

programma en de pagina Aanmelden.  

 

Van het totaal aantal bezoeken heeft 85% in Nederland plaatsgevonden, voor 70% in de Nederlandse taal. Bij 

73% van de sessies is een desktopcomputer gebruikt, bij 27% van de bezoeken een mobiel apparaat (smartphone 

of tablet). 

 

Portaal werk-mentor-modules bij bestaande architectuurwebsite 
Om vraag en aanbod in het kader van de beroepservaringperiode op het gebied van werk, mentoren en 

zogenaamde modules (cursussen, trainingen en workshops) bij elkaar te brengen is op een bestaande 

architectuurwebsite een portaal ingericht. De betreffende architectuurwebsite, ArchiNed, biedt sinds lange tijd 

nieuws en opiniestukken op het gebied van architectuur en heeft een gevestigde functie als vacaturebank.  

Het bestaan van het portaal is via de websites van het register, de digitale nieuwsbrief en de facebookpagina 

gecommuniceerd. 

 

Facebook 
Op verzoek van studenten is sinds oktober 2014 een Facebookpagina Beroepservaringperiode gestart. Hier is 

regelmatig geattendeerd op de actuele voortgang van de voorbereidingen of zijn aanverwante onderwerpen en 

ontwikkelingen in het kader van de beroepservaringperiode onder de aandacht gebracht.  

De introductie van de Facebookpagina is bekend gemaakt via de klankbordgroep met vertegenwoordigers uit 

studentenverenigingen en door het ophangen van posters op de universiteiten.  

 

Nieuwsbrief 
In 2014 is er drie maal een digitale nieuwsbrief verspreid onder ca. 11.000 geregistreerden. Twee maal was er 

sprake van een nieuwsbrief met een compilatie aan onderwerpen. De nieuwsbrief die in juni is verspreid was 

geheel gewijd aan de (voorbereidingen voor) de beroepservaringperiode.  

De nieuwsbrieven bevatten korte nieuwsfeiten die mogelijk van belang zijn voor geregistreerden. In de items staat 

meestal een link naar uitgebreidere informatie. Op basis daarvan zien we dat de aandacht vaak uitgaat naar vooral 

bij- en nascholing en naar de beroepservaringperiode. Ook was er veel interesse in het logo van het 

architectenregister, dat vanaf maart 2014 ter beschikking is gesteld van geregistreerden om zich te onderscheiden 

van andere ruimtelijke ontwerpers.  

 

 

Opleidingen 
 

Naast de intensieve contacten met de opleidingen in het kader van de beroepservaringperiode zijn in 2014 ook op 

andere terreinen werkzaamheden door Bureau Architectenregister voor de opleidingen verricht. 

 

Eerste inschrijvingen tuin- en landschapsarchitectuur Delft 
Vanaf 1 december 2013 is het mogelijk om in Delft af te studeren als tuin- en landschapsarchitect met daarbij de 

aantekening dat vanaf 1 januari 2015 ook het volgen van de beroepservaringperiode nodig is om als tuin- en 

landschapsarchitect geregistreerd te kunnen worden. Registratie is mogelijk voor studenten die de master met 

goed gevolg hebben afgerond en in de bachelor de minor landschapsarchitectuur hebben gevolgd. Individuele 

studenten die deze minor niet hebben gevolgd en zij-instromers kunnen worden ingeschreven als wordt 

aangetoond dat de deficiënties in de bachelor zijn weggewerkt en hun bachelor een opleiding is waar in de 

kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden vergelijkbaar zijn.  Dit kan bijvoorbeeld door het 

volgen van een schakelprogramma en/of het volgen van aanvullende modules. Door de TU Delft is daarvoor het 

programma Green-Link aan de studenten aangeboden. Inmiddels zijn de eerste inschrijvingen van tuin- en 

landschapsarchitecten verricht.  

De TU Delft heeft daarnaast het curriculum van de bachelor bouwkunde gewijzigd om het voor alle studenten 

bouwkunde mogelijk te maken om zonder aanvullend programma door de stromen naar de mastertrack 

landschapsarchitectuur. Dit nieuwe programma zal  in 2015 worden onderworpen aan een evaluatie om te 
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beoordelen of deze aan de normen voldoet.  

 

Inschrijfvereisten vooropleiding voor master interieurarchitectuur 
Voor inschrijving in het register is vereist dat voorafgaand aan de masteropleiding een relevante bacheloropleiding 

is doorlopen. Met het Sandberginstituut van de Rietveld Academie zijn  in de zomer afspraken gemaakt om te 

borgen dat studenten vóór het starten van hun master weten of zij voldoen aan deze inschrijvingsvereiste.  Deze 

(praktische) afspraken zijn in het najaar overgenomen door alle masteropleidingen interieur. 

 

 

Beroepsorganisaties 
 

Met de beroepsorganisaties is in 2014 op nieuwe manieren samengewerkt. De banden met de BNA en de BNSP 

zijn financieel  losser geworden door het vervallen van de jaarlijkse inschrijving via het lidmaatschap, maar 

inhoudelijk verstevigd. De BNA is zeer actief geweest in het creëren van een aanbod van modules e.a. voor 

beroepservaringkandidaten via de BNA-academie. Ook heeft de BNA zich ingezet voor het sectorplan architectuur 

samen met de SFA en de PEP. BA en BNA onderzoeken of en hoe deelname aan ACE –het Europese 

architectennetwerk- meer inhoud en scherpte kan krijgen. Met alle beroepsorganisaties is besproken, hoe zij via 

modules, mentoren en werkplekken kunnen bijdragen aan het welslagen van de beroepservaringperiode voor de 

nieuwe generatie ontwerpers in alle disciplines.  

 

Afschaffen collectieve betalingen 
Eind  2013 stopte de BNA om organisatorische redenen met het collectief betalen voor het registerlidmaatschap. 

Per brief zijn ongeveer 2.500 BNA leden door ons benaderd om vanaf 2014 rechtstreeks aan BA te betalen. Dit 

proces is administratief goed verlopen en heeft niet geleid tot grote aantallen opzeggingen. Begin 2014 meldde 

ook de BNSP zich met hetzelfde voornemen. Deze afschaffing kon nog tijdig worden doorgevoerd. 

 

 

Contacten met de toezichthouder 
 

De contacten met de Rijksbouwmeester waren in 2014 beperkt. Wel is regelmatig overlegd met het atelier 

Rijksbouwmeester. Met de nieuwe toezichthouder DgRVB dr. J.J.M. Uijlenbroek heeft een kennismakingsgesprek 

plaatsgevonden.  

 

Wijziging positie ZBO’s 
Behalve een aankondiging dat het project SGO5 (samenwerken ZBO's) in 2014 is omgedoopt tot de 

interdepartementale werkgroep registers heeft BA geen nieuwe informatie ontvangen.  

 

BA heeft op eigen initiatief het CBIG (het register voor alle medische beroepen) van het ministerie VWS bezocht. 

Dit bezoek was aangenaam en zeer nuttig. De overeenkomsten tussen sommige werkzaamheden en diensten, 

zoals de basisactiviteiten van BA (registratie en handhaving)zijn groot. Tijdens deze bijeenkomst is de 

(wederzijdse) wens uitgesproken om met meer registers rond de tafel te gaan zitten om ervaringen uit te wisselen 

en van elkaar te leren. 

 

 

Dienstverlening aan de ingeschrevenen 
 

De dienstverlening aan de ingeschrevenen is in 2014 op de gebruikelijke wijze voortgezet. 

 

Automatische incasso 
In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de jaarlijkse bijdrage vanaf 2015 automatisch te kunnen incasseren. 

De ingeschrevenen konden een machtiging insturen indien zij hiervan gebruik wilden maken. Eind 2014 ontvingen 

wij enkele duizenden machtigingen. 

 

  



12 

 

Registratie 
 

 

De cijfers 
 

In 2014 zijn 909 inschrijvingen  in het architectenregister gerealiseerd, aanzienlijk meer dan in 2013. Het aantal 

uitschrijvingen uit het register was ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar, namelijk 656 (in 2013 waren het er 

672). De netto toename van het aantal ingeschrevenen was eind 2014 145 ruim meer dan voorgaande jaren. In 

2013 was de toename veel lager dan in voorgaande jaren, namelijk slechts 7. Het aantal inschrijvingen in het 

architectenregister was eind 2014 14.341.Het hoge aantal nieuwe inschrijvingen kan waarschijnlijk worden 

verklaard door de start van de verplichte beroepservaringperiode per 1-1-2015. 

 

 
Figuur 1: Netto inschrijvingen 

 

Inschrijvingen 
In 2014 zijn 664 architecten, 81 stedenbouwkundigen, 50 tuin- en landschapsarchitecten en 114 interieur-

architecten ingeschreven in het architectenregister. Een klein deel (3%) werd datzelfde jaar alweer uitgeschreven, 

vrijwel in alle gevallen wegens het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage. 

 

De mensen die in 2014 werden ingeschreven zijn overigens niet uitsluitend nieuwe inschrijvingen, maar ook 

herinschrijvingen van personen van wie de inschrijving eerder was doorgehaald. Het aandeel herinschrijvingen in 

2014 was ca. 15%. Dit percentage is lager dan in 2013. Toen bedroeg dit 19%. 

 
Figuur 2: aantal nieuwe inschrijvingen 
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Uitschrijvingen 
Van 656 personen - 484 architecten, 61 stedenbouwkundigen, 19 tuin- en landschapsarchitecten en  

92 interieurarchitecten - is in 2014 de inschrijving in het architectenregister doorgehaald. 

70% van de uitschrijvingen geschiedde wegens het niet betalen van de contributie, 26% op eigen verzoek van de 

ingeschrevene en 4% wegens het overlijden van de ingeschrevene. Vorig jaar bedroegen deze percentages 

respectievelijk 61, 34 en 5. 

 

Van de uitschrijvingen in 2014 is 13% ouder dan 70 jaar, eveneens 13 % is jonger dan 30 jaar. Van de 

uitschrijvingen heeft 44% een niet-Nederlandse nationaliteit. 

 

De instroom van 2014 nader beschouwd 
65% van degenen die zich in 2014 lieten inschrijven in het architectenregister is jonger dan 30 jaar.  

Het percentage instromers onder de 30 jaar is dit jaar bij de architecten het hoogst (66%), bij de 

stedenbouwkundigen het laagst (60%).   

 

Opmerkelijk is dat, net als vorig jaar, van de totale aanwas ruim een kwart (26%) niet de Nederlandse nationaliteit 

heeft. 

 

Van degenen die zich in 2014 lieten registreren is 67% afgestudeerd op universitair niveau (Technische Universiteit 

te Delft of Eindhoven, dan wel Universiteit van Wageningen), 11% aan een Academie van Bouwkunst en 13% aan 

een Academie voor Beeldende Kunsten (interieurarchitectuur). 

Daarmee is van de totale instroom van 2014 83% afkomstig uit het Nederlands Hoger Onderwijs, 8% van de 

instroom is afgestudeerd in het buitenland 

 

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inschrijvingsgronden per discipline. 

 

 archit. stedenbk. t&l.arch int.arch. 

diploma Technische Universiteit 78% 88% 22%  

diploma Academie van Bouwkunst 12%    7% 14%  

diploma Universiteit Wageningen   52%  

diploma Academie voor Beeldende Kunsten    96% 

architectenexamen WAT <1% <1%    1% 

EU-diploma 8%  2%  

diploma buitenland (niet-EU) 1%  2%  

inschrijving onder andere titel <1%    4% 4% 3% 

Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties   2%  

overig <1%    

 

Van de interieurarchitecten die hun diploma behaalden aan een Academie voor Beeldende Kunsten werd 84% 

ingeschreven op grond van de oude bachelor opleiding en 11% ingeschreven op grond van de masteropleiding. 

Dit jaar zijn voor het eerst studenten ingeschreven met een opleiding landschapsarchitectuur aan de TUD. 

De instroom in 2014 bestaat voor 59% uit mannen en 41% aan vrouwen, gelijke percentages aan vorig jaar. 

 

 

De ingeschrevenen in het architectenregister 
 
Per 31 december 2014 staan in het totaal 14.329 personen ingeschreven in het architectenregister. Op  

31 december 2013 stonden 14.196 personen ingeschreven. Het netto aantal ingeschrevenen in het 

architectenregister is in 2014 dus met 241 gestegen. 

De verdeling van het aantal ingeschrevenen per discipline ziet er op 31 december 2014 als volgt uit: 

 

architecten 10.812 (75,4%) 

Stedenbouwkundigen 848 (5,9%) 

tuin- en landschapsarchitecten 764 (5,3%) 

interieurarchitecten 1.917 (13,4%) 

totaal 14.341 (100%) 

 

 

 

De hierna volgende afbeelding geeft de verhouding weer tussen de aantallen ingeschrevenen in het 

architectenregister per discipline. 

 



14 

 

 
 

 

De man-vrouwverdeling van de ingeschrevenen in het architectenregister is 72/28. Bij de interieurarchitecten is 

nog altijd het hoogste percentage vrouwen te vinden (48%), bij de architecten het laagste (22%). De verdeling 

man/vrouw ziet er per discipline als volgt uit: 

 

 M V 

architecten 78% 22% 

stedenbouwkundigen 68% 32% 

tuin- en landschapsarchitecten 62% 38% 

interieurarchitecten 48% 52% 

 

 

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 8% 27% 24% 18% 16% 5% 2% 

stedenbouwkundigen 11% 30% 22% 13% 19% 4% 1% 

tuin- en landschapsarchitecten 7% 25% 23% 24% 14% 6% 1% 

interieurarchitecten 9% 23% 25% 22% 15% 5% 1% 

 

Van de ingeschrevenen in het architectenregister zit 35% in de leeftijdscategorie tot 40 jaar en 43% in de categorie 

40-60 jaar. De afgelopen jaren bedroegen deze percentages 34 respectievelijk 43. De gemiddelde leeftijd van de 

ingeschrevenen in het register is dus 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 

 

10812 architecten 

848 stedenbouw-
kundigen 

764 tuin- en 
landschaps-
architecten 

1917 
interieurarchitecten 
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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 (40%), gevolgd door de houders van een Oostenrijks (21%) 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 (26%) 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), 36 tuin- en 

landschapsarchitecten (waarvan 27 op grond van een EU-diploma) en 34 interieurarchitecten (waarvan 30 op 

grond van een EU-diploma). 

 

 

Examens 
 

Examen voor architecten 
Voor het eerste onderdeel van het architectenexamen meldden zich 11 kandidaten. Allen werden door Bureau 

Architectenregister toegelaten.  

 

Van de 11 kandidaten die aan het eerste onderdeel van het examen deelnamen liet de examencommissie, op 

grond van het door hen gepresenteerde werk uit hun vakpraktijk, in april 8 kandidaten toe tot het tweede 

examenonderdeel. 

 

In het tweede examenonderdeel dienden de kandidaten in de periode juni-september een scriptie te schrijven. De 

scriptieopdracht had betrekking op architectonische kwaliteit en dan vooral op de culturele waarde van 

architectuur. De scriptie moest onder meer getuigen van een eigen, beredeneerde opvatting over architectuur en 

het architectonisch ontwerpen. De opdracht voor de scriptie werd door de voorzitter van de examencommissie 

tijdens een afzonderlijke bijeenkomst in mei aan de kandidaten toegelicht.  

 

De ontwerpopdracht bestond uit het vervaardigen van een architectonisch ontwerp voor een cultureel centrum 

nabij het Centraal Station van Den Haag. Het moest een combinatie van verschillende bestandsdelen als 

bibliotheek, leeszaal, tentoonstellingsruimten, muziek- en kunststudio’s, een auditorium en een café-restaurant 

bevatten, bestemd voor een breed publiek. Het gebouw moest de levendigheid van het gebied vergroten en met 

zijn architectuur Den Haag op passende wijze internationaal zichtbaar maken.  

 

Aan de ontwerpopgave deden twee mensen mee die dit onderdeel in 2013 niet hadden gehaald. 

 

In november voerde de commissie gesprekken met de 8 kandidaten over de door hen geschreven scriptie, hun 

architectuurhistorische kennis en met 10 kandidaten over het door hen vervaardigde architectonische ontwerp. Op 

grond van die gesprekken besloot de commissie in november dat aan 6 kandidaten het getuigschrift van het met 

goed gevolg afgelegd examen kon worden uitgereikt. 

 

De volgende kandidaten ontvingen op 9 december uit handen van prof. ir. L. van Duin, voorzitter van de 

examencommissie, het getuigschrift: de heer G. van Belle uit Rotterdam, de heer K.S. Lee uit Rotterdam, de heer 

G.E.P. Rosier uit Schimmert, de heer A. Visser uit Rotterdam, de heer M.J.W.I. de Waal uit Lent en de heer J.M.C. 

van Wengerden uit Amsterdam. 

 

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

 

Examen voor tuin- en landschapsarchitecten 
In 2014 meldde zich één kandidaat 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 de kandidaat kon worden toegelaten tot het tweede onderdeel van het examen voor tuin- en 

landschapsarchitecten. In overleg met de examencommissie heeft de kandidaat ervoor gekozen om het tweede 

deel van het examen pas in een volgend examenjaar af te leggen. 

 

Examen voor interieurarchitecten 
Voor deelname aan het examen voor interieurarchitecten 2014 meldden zich twee kandidaten. De 

examencommissie stelde deze kandidaten in april in de gelegenheid 3 door hun ontworpen en gerealiseerde 

interieurprojecten te presenteren. Op grond hiervan besloot de examencommissie één kandidaat toe te laten 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.  
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De bezwarenadviescommissie adviseerde de examencommissie in juni het bezwaar niet gegrond te verklaren. De 

examencommissie besliste op 10 juli 2014 conform dit advies. 

 

In overleg met de examencommissie besloot de toegelaten kandidaat de ontwerpopgave pas in het examenjaar 

2015 af te leggen. De gesprekken over de scriptie en het ontwerp zijn daarmee ook verplaatst.  

 

Samenstelling examencommissies 
De examencommissies waren in 2014 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: 

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 

 
In het verslagjaar heeft Bureau Architectenregister acht nieuwe verzoeken tot inschrijving onder een andere titel 

ontvangen: één architect die om inschrijving als stedenbouwkundige verzocht, vier architecten die om inschrijving 

als interieurarchitect verzochten, twee stedenbouwkundigen die om inschrijving als tuin- en landschapsarchitect 

verzochten en één tuin- en landschapsarchitect die om inschrijving als stedenbouwkundige verzocht. Hiervan 

werden zeven verzoeken toegewezen. Op één verzoek wordt in 2015 beslist.  

 

Samenstelling commissie inschrijving onder andere titel 
De commissie inschrijving onder andere titel was in 2014 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 in het verslagjaar één verzoek van ing. B. Brands tot afgifte van een certificaat 

ontvangen.  Het betrof 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 het certificaat verleend.  

 

Samenstelling commissiecertificaat bijzondere prestaties 
De commissie voor dit verzoek bestond uit: de heer ir. J.A. Vlug, de heer ir. H. Veenenbos en mevrouw ir. Y.C. 

Veddes.  

 

 

Erkenning buitenlandse diploma’s 
 

Diploma’s behaald in een andere EU-lidstaat 
In 2014 zijn 52 personen op grond van de automatische erkenning van hun diploma als architect ingeschreven in 

het architectenregister. Dit is een stijging ten opzichte van 2013, waarin 46 inschrijvingen op deze grondslag 

plaatsvonden. 

 

In 2014 zijn door Bureau Architectenregister twee diploma’s op het gebied van tuin- en landschapsarchitectuur 

behandeld (één Brits en één Frans diploma). Beide verzoeken werden toegewezen. Er werden in 2014 geen 

verzoeken om erkenning van een in een andere EU-lidstaat behaald diploma op het gebied van stedenbouw of 

interieurarchitectuur afgehandeld. 
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Diploma’s behaald buiten de EU 
Bureau Architectenregister heeft in 2014 zes verzoeken om erkenning van een buiten de EU behaald diploma 

afgehandeld. Vijf van deze verzoeken hadden betrekking op diploma’s op het gebied van de architectuur,  

één op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur. Deze diploma’s waren behaald in de Verenigde Staten 

van Amerika (4), Canada en Australië. Alle zes verzoeken werden toegewezen. 

 

 

 

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 (gewijzigde Wet op de 

architectentitel, artikel 27a). 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 

passende bij- en nascholingsactiviteiten.  

De verplichting tot het volgen van bij- en nascholing is in 2014 in de twee 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. Ook benadert het register zelf actief organisaties met interessante, laaggeprijsde activiteiten zodat 

ook bij een beperkt budget aan de wettelijke verplichting kan worden voldaan. In 2014 was er sprake van 21 

nieuwe aanbieders. 

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 (artikel 27aa). 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. 

 

 

 

Informatieverstrekking 
 

 

BA geeft 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. 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.  
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Ook over andere onderwerpen worden veel 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 2014 werden ca. 1.200 van dergelijke verklaringen 

verstrekt.  

 

 

 

Titelbescherming 
 

 

In het verslagjaar heeft BA meerdere overtreders van de Wet op de architectentitel aangeschreven. In de regel 

wordt degene die onrechtmatig een beschermde titel voert eerst door BA aangeschreven en in de gelegenheid 

gesteld zich vrijwillig aan de wet te conformeren. Indien blijkt dat het onrechtmatig titelgebruik wordt voortgezet 

kan BA een gerechtelijke procedure starten. Aan het door de rechter op te leggen verbod van onrechtmatig 

titelgebruik kan een dwangsom worden verbonden. Het komt voor dat een overtreder na oplegging van het 

gerechtelijk verbod doorgaat met het voeren van de titel. In dat geval geeft BA een deurwaarder opdracht tot 

inning van dwangsommen.  

 

 

 

Europese aangelegenheden 
 

 

Automatische erkenning binnen EU voor 5 van de 6 Academies van Bouwkunst 
Vijf van de zes architectuuropleidingen aan de Academies van Bouwkunst, die in 2013 werden genotificeerd, zijn 

begin 2014 erkend in het kader van artikel 46 van de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Hiermee komen de 

afgestudeerden van de masteropleidingen architectuur aan de Academies van Bouwkunst (Amsterdam, 

Rotterdam, Tilburg, Arnhem en Groningen) in de EU voor automatische erkenning in Europa in aanmerking. 

 

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 te versterken. Daarnaast 

wordt namens de bevoegde autoriteiten uit alle lidstaten frequent contact onderhouden met de Europese 

Commissie.  

In ENACA-verband is Bureau Architectenregister in 2014 actief betrokken geweest bij het inventariseren van 

vragen en problemen waar de lidstaten tegenaan lopen bij de implementatie en uitvoering van de gewijzigde 

Richtlijn erkenning beroepskwalificaties.  

 

Verstrekken van attesten, verklaringen en andere documenten 
In 2014 heeft Bureau Architectenregister aan 100 in het register ingeschreven architecten één of meer  

documenten als bedoeld in de Richtlijn erkenning beroepskwalificaties afgegeven. Dat is een aanzienlijke stijging 
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ten opzichte van het aantal dat in 2013 werd afgegeven (75). 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 
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 het Verenigd Koninkrijk, Polen, 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. 

 

Wijziging Richtlijn erkenning beroepskwalificaties 
Op 19 januari 2014 werd de gewijzigde Richtlijn erkenning beroepskwalificaties vastgesteld Deze wijzigingen 

dienen door de EU-lidstaten uiterlijk op 17 januari 2017 in hun nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.  

Met de wijzigingen van de Richtlijn beoogt de Europese Commissie de in 2005 vastgestelde Richtlijn erkenning 

beroepskwalificaties te moderniseren.  

 

Ook voor de architecten bevat de wijzigingsrichtlijn een aantal veranderingen. De meest in het oog springende is 

dat de minimale duur van de opleiding tot architect is verhoogd van ten minste vier jaar naar ten minste vijf jaar 

studie voltijds, dan wel vier jaar, aangevuld met een beroepservaringperiode van twee jaar. 

 

In de loop van 2014 zijn in Nederland voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de Richtlijn erkenning 

beroepskwalificaties. Over de implementatie van de gewijzigde Richtlijn erkenning beroepskwalificaties heeft in 

2014 op nationaal niveau en in de diverse Europese gremia veelvuldig overleg plaatsgevonden. Op nationaal 

niveau hebben de betrokken departementen zich gebogen over de consequenties uit de gewijzigde Richtlijn 

voortvloeien en op welke onderdelen de Nederlandse wetgeving dient te worden aangepast. Het Ministerie van 

OCW heeft een eerste concept opgesteld voor een herziening van de Algemene wet erkenning  

EG-beroepskwalificaties. Het Ministerie van BZK zal voor de architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en 

landschapsarchitecten en interieurarchitecten ook op een aantal punten de Wet op de architectentitel moeten 

wijzigen.  

 

Notificatie opleidingen via IMI 
Naast de implementatie van de Richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving, is een medewerker van Bureau 

Architectenregister in 2014 ook nauw betrokken geweest bij de uitwerking van een aantal andere consequenties 

die voortvloeien uit de gewijzigde Richtlijn, te weten een nieuw systeem van notificeren van 

architectuuropleidingen en de “transparantie-exercitie”. 

 

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 –het Europese architectennetwerk-  

meer inhoud en scherpte kan krijgen.  

 

Door een medewerker van Bureau Architectenregister is in het verslagjaar geparticipeerd in de werkzaamheden 

van de werkgroep “PQD”. Deze werkzaamheden hadden vooral betrekking op de implementatie van gewijzigde 

Richtlijn erkenning beroepskwalificaties. Ook is deelgenomen aan de halfjaarlijkse Algemene Vergaderingen van 

de ACE in april (Padua) en november (Brussel). 

 

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. Zodoende zou de toegang tot het beroep in de verschillende landen van 

de EU vergemakkelijkt worden.  
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Organisatie en financiën 
 

 

Bestuur 
 

Samenstelling 
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft met ingang van 1 januari 2011 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 Koninkrijksrelaties voor een periode van vier jaar benoemd als voorzitter van het bestuur 

van Bureau Architectenregister. 

 

Binnen het bestuur is de heer Post aangewezen als secretaris/plaatsvervangend voorzitter en de heer Döll als 

penningmeester.  

 

Werkzaamheden 
De werkzaamheden van het bestuur zijn velerlei. De reguliere vergaderingen werden korter en waren 14 in aantal.  

Dit jaar heeft een interne zelfevaluatie in het bestuur plaatsgevonden, met als conclusies om de eigen 

werkzaamheden beter te bewaken (veel urenoverschrijding), meer aandacht aan het bureau en de kerntaken van 

BA te besteden waaronder Europa, en in 2015 met behulp van een extern deskundige naar het organisatiemodel  

en het bestuur van BA te kijken. Dit alles met behoud van de open en constructieve onderlinge sfeer. 

Vooruitlopend op de herbenoemingen van twee leden is een wijziging in het aftreedrooster aangebracht, zodat de 

continuïteit (o.a. rondom de beroepservaringperiode) wel wordt gewaarborgd, maar ook vernieuwing kan 

optreden. 

 

In het bestuur zijn verschillende portefeuilles verdeeld, gebaseerd op contacten en expertise, om zo efficiënt 

mogelijk te werken. Harm Post heeft veel werk verricht rondom de kennismakingsgesprekken van de nieuwe 

directeur en voor de nieuwe mastertrack landschapsarchitectuur bij de TU Delft. Henk Döll is eerste 

aanspreekpunt voor de bestuurlijke taken rond de beroepservaringperiode en de financiën van BA. Annemiek 

Rijckenberg heeft als eerste aandachtsveld communicatie en strategie en fungeert als vliegende keep. 

 

 

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 vakinhoudelijke 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 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 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 
Na  21 jaar startte BA 1 januari  2014 met een nieuwe directeur. Een spannend jaar: de reguliere werkzaamheden 

moesten gewoon doorgaan en we moesten de ingeslagen nieuwe weg vervolgen. De voorbereidingen om (meer) 

resultaatgericht te gaan werken zijn in 2014 gestart. Het overleg tussen bestuur, directeur en medewerkers over de 

gewenste koers en werkwijze was pittig, maar vooral informatief en constructief. Een goede opmaat naar een 

gezamenlijk en individueel werkplan 2015.   
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Het bureau was in 2014 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 bDes 

ir. R.J.H. Docter  

 

Implementatie FGR 
Eind  2013 is gestart met het invoeren van het FGR (Functie Gebouw Rijksoverheid). 2014 is gebruikt om 

ervaringen op te doen met dit (HR)instrumentarium bij BA. Dit heeft geresulteerd in tussentijdse 

functioneringsgesprekken en beoordelingen aan het einde van het jaar. Gedurende het jaar bleek dat de 

medewerkers deze systematiek nog onvoldoende kenden. Er waren geen training enof informatiebijeenkomsten 

geweest, zoals bij andere organisaties die dit instrument toepassen.  In 2015 gaat BA verder met het invoeren van 

deze methodiek. Basis voor de werkafspraken en monitoring vormt het jaarplan 2015. 

 

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.   

 

In het verslagjaar is een klacht bij Bureau Architectenregister ingediend aangaande een  onterecht verstuurde 

e-mail wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage. Dit bericht was door een verkeerde elektronische 

adressenselectie per abuis aan klager en een heleboel andere geregistreerden verstuurd.  Bureau 

Architectenregister heeft een ieder die dit betrof per e-mail en/of telefoon hiervoor haar excuses aangeboden. 

Klager heeft daarenboven een brief met toelichting en verontschuldiging gekregen. 

Voor zover bekend, zijn in 2014 geen procedures tegen Bureau Architectenregister ingesteld bij de Nationale 

Ombudsman. 
 

Wob-verzoeken 
In het verslagjaar ontving Bureau Architectenregister zes verzoeken gegrond op de Wet openbaarheid van bestuur 

(Wob-verzoeken).  

 

Drie van deze verzoeken hadden betrekking op openbaarmaking van het aantal door Bureau Architectenregister 

ontvangen Wob-verzoeken in de periode 2010 tot en met 2012 en van de in deze periode betaalde 

dwangsommen. Deze informatie is openbaargemaakt. Verzoeker vorderde vervolgens dwangsommen wegens 

vermeend te laat beslissen door Bureau Architectenregister. Bureau Architectenregister heeft deze vordering 

afgewezen. Verzoeker heeft tegen deze beslissing bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is door Bureau 

Architectenregister ongegrond verklaard. Verzoeker heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank. De 

rechtbank beslist hierover naar verwachting in 2015.  

 

Een vierde Wob-verzoek betrof een verzoek om kopieën van het aantal bij Bureau Architectenregister 

binnengekomen Wob-verzoeken in de periode juli tot en met december 2013. Bureau Architectenregister heeft 

verzoeker geantwoord dat Bureau Architectenregister in deze periode geen Wob-verzoeken bereikten. Verzoeker 

heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Dit bezwaar is door Bureau Architectenregister ongegrond verklaard. 

Verzoeker heeft tegen deze beslissing geen beroep ingesteld.  

 

Een vijfde verzoek betrof een verzoek om openbaarmaking van informatie over de organisatie en werkwijze van 

Bureau Architectenregister. Dit verzoek is volgens verzoeker per abuis ingediend en is direct na indiening door  

verzoeker ingetrokken.  

 

Het zesde verzoek betrof een verzoek om openbaarmaking van de door Bureau Architectenregister in de periode 

2009 tot en met 2013 gemaakt kosten voor advies van de landsadvocaat en van het daarvoor gemiddeld betaalde 

uurtarief. Deze informatie is openbaar gemaakt. 

 

Archiefbeleid 
Met de Archiefdienst is eind van de zomer gesproken over de archiefselectielijst. Na dit gesprek kwam het inzicht 

dat de basis voor goed archiveren ligt in het vastleggen per procedure wat nuttig is om te bewaren als nationaal 

erfgoed (voor de archiefselectielijst) én wat nuttig is om op het kantoor van BA te bewaren voor het verrichten van 

onze diensten. Dit betekent dat er per dienst moet worden nagegaan wat we hoe lang willen (en moeten) bewaren. 

Omdat tot op heden alles is gearchiveerd moet er na het vastleggen van het archiveringsbeleid (ook digitaal) nog 

flink worden opgeruimd in 2015.   
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Financiën 
 

Het totaal van de baten van Bureau Architectenregister bedroeg in 2014 € 1.013.204. Hierbij is inbegrepen een 

bedrag van € 64.230 dat in 2014 is besteed aan werkzaamheden ter implementatie van de gewijzigde Wet op de 

architectentitel.  

 

De belangrijkste bron van inkomsten waren de jaarlijkse bijdragen (€ 785.687). De jaarlijkse bijdrage was in 2014, 

met instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wederom vastgesteld op € 55. 

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 2014 € 985.220. De belangrijkste 

kostenposten van Bureau Architectenregister waren de personeelskosten (€ 508.323), de huisvestingskosten met 

inbegrip van de kosten voor gas, water, licht en schoonmaak (€ 91.338), de kantoorkosten met inbegrip van de 

publiciteitskosten (€ 89.818) en de bestuurskosten (€ 83.151). 

 

In vergelijking met 2013 zijn de baten in 2014 met € 8.482 gedaald. Deze daling is vooral te danken aan het lager 

worden van de vergoeding voor de werkzaamheden van de gewijzigde Wet op de architectentitel: € 14.731 en de 

eenmalige vergoeding in 2013 voor de Mastertrack Landschapsarchitectuur TU Delft € 53.170. 

 

De kosten zijn ten opzichte van 2013 navenant gedaald (€ 10.497).  Voornamelijk veroorzaakt door minder kosten 

voor de huisvesting € 17.654. 

 

Een en ander heeft ertoe geleid dat 2014 met een batig saldo van € 27.984 is afgesloten. Het batig saldo over 2014 

wordt in het boekjaar 2015 toegevoegd aan de egalisatiereserve.  

 

Het eigen vermogen van Bureau Architectenregister bedraagt per 31 december 2014 € 858.773. Ingevolge het 

Beleggingsstatuut hanteert 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 € 172.643, bestemd voor onder meer de 

communicatie en public relations, verbetering van de huisvesting en inventaris en aanpassing van het archief. 

 

In de bij dit Jaarverslag behorende Jaarrekening zijn de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en 

lasten over 2014 opgenomen, alsmede de door AREP Accountants te Rotterdam op 10 maart 2015 afgegeven 

controleverklaring bij de Jaarrekening. Voor een verdere uiteenzetting van de financiën van Bureau 

Architectenregister in 2014 wordt naar die Jaarrekening verwezen. 


