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Bureau Architectenregister is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat uitvoering 

geeft aan de Wet op de architectentitel, zorg draagt voor het beheer van het architectenregister en 

bevoegd is om op te treden tegen onrechtmatig titelgebruik. Daarnaast is Bureau Architectenregister 

de bevoegde autoriteit in Nederland voor de uitvoering van de Europese richtlijn voor de erkenning 

van professionele kwalificaties van de onder haar vallende beroepen.  

Bureau Architectenregister houdt zich aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van 

bescherming persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn 

Een ieder die de beroepstitel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of 
interieurarchitect wenst te voeren, dient op grond van de Wet op de architectentitel ingeschreven te 
staan in het architectenregister. In deze wet staan de eisen genoemd waaraan voldaan moet worden 
om ingeschreven te kunnen worden. Bureau Architectenregister heeft als hoofdtaak om verzoeken 
tot inschrijving te toetsen aan de wet, betrokkenen in en uit te schrijven en het architectenregister te 
onderhouden.  

Bureau Architectenregister is in dit kader verantwoordelijk voor de volgende persoonsgegevens: 
NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres, bankrekeningnummers, contributiegegevens, 
diplomagegevens (waaronder een gewaarmerkte kopie van het diploma), de contactgeschiedenis van 
geregistreerde met Bureau Architectenregister, opleidingstitel, geslacht, geboortedatum, 
nationaliteit en, indien door geregistreerde vastgelegd, bij- en nascholingsgegevens.  

Naast bovengenoemde hoofdtaak heeft Bureau Architectenregister hieraan gerelateerde taken 
waarbij Bureau Architectenregister persoonsgegevens, die door betrokkenen worden aangeleverd, 
verwerkt. Deze taken zijn onder meer het effectueren van de titelbescherming, erkenning 
buitenlandse diploma’s, volgen beroepservaringperiode, inschrijving onder een andere titel en 
examens.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Bureau Architectenregister neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat kan via 

info@architectenregister.nl 

 

Met wie delen we uw gegevens? 

Bureau Architectenregister verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

indien dit nodig is voor de uitvoering van de (wettelijke) taak van Bureau Architectenregister of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder vindt u voorbeelden van de categorieën van 

ontvangers aan wie Bureau Architectenregister persoonsgegevens kan verstrekken: 
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 Bureau Architectenregister kan op uw verzoek uw diplomagegevens verstrekken aan Nuffic. 

 Bureau Architectenregister heeft contracten met verwerkers die diensten verrichten onder 

instructie van Bureau Architectenregister. In dat kader ontvangen deze verwerkers (veelal 

ICT-dienstverleners) bepaalde persoonsgegevens.  

 Op verzoek van derden, waaronder bijvoorbeeld een branche-organisatie, kan Bureau 

Architectenregister meewerken aan een mailing aan (een deel van) de geregistreerden. Het 

al dan niet meewerken, hangt af van het door derde beoogde doel. Deze moet verenigbaar 

zijn met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Aan mailings met een commercieel 

doel zal Bureau Architectenregister nooit meewerken. 

 Incidenteel kunnen uw gegevens geanonimiseerd worden en gebruikt worden voor 

(wetenschappelijk) onderzoek. Dit vindt plaats in samenwerking met Bureau 

Architectenregister. 

 Bureau Architectenregister kan bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan derden indien 

zij hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld aan toezichthouder Autoriteit 

Persoonsgegevens en toezichthouder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Een geregistreerde heeft ten aanzien van de vindbaarheid door derden van zijn/haar 

persoonsgegevens in het architectenregister drie mogelijkheden, te weten:  

1. zijn/haar gegevens zijn helemaal niet zichtbaar; of 

2. zijn/haar naam, registratienummer en vestigingsplaats zijn zichtbaar; of  

3. zijn/haar naam, registratienummer, vestigingsplaats, emailadres en website zijn zichtbaar.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Bureau Architectenregister maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over 

bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop u onze website bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. 

Wij gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren en om 'traffic'-statistieken samen te 

kunnen stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste 

bezoekers heeft). Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot 

een pc of individu. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. U kunt de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" installeren om 

te voorkomen dat onze website informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt zelf in 

uw eigen inlogomgeving op architectenregister.nl en beroepservaringperiode.nl uw 

persoonsgegevens inzien en (een deel daarvan) aanpassen.  

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau 

Architectenregister en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons 

een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens sturen naar info@architectenregister.nl.  
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een afgeschermde 

kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen of u kunt een afspraak maken om bij 

Bureau Architectenregister langs te komen.  

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bureau Architectenregister 

wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder op het gebied van bescherming persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens 

(zie autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

U dient zelf te zorgen voor actuele gegevens. U kunt dit doen door in te loggen in uw account op 

architectenregister of op beroepservaringperiode.nl. De gegevens worden per beveiligde verbinding 

direct aangepast.  

Bureau Architectenregister is niet verantwoordelijk voor informatie of aanbod van externe 

organisaties op de website van het register of op webpagina's waarnaar wordt verwezen. 

 

Bewaartermijn 

Bureau Architectenregister verwijdert gegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel 

waarvoor ze zijn verzameld. Op Bureau Architectenregister is bovendien de Archiefwet van 

toepassing. Deze wet brengt met zich mee dat Bureau Architectenregister selectielijsten heeft 

opgesteld waarop per handeling is aangegeven of documenten op termijn overgedragen moeten 

worden aan het Nationaal Archief voor bijvoorbeeld historisch onderzoek (cultureel erfgoed).      

 

Contact en vragen 

Dit is het privacystatement van Bureau Architectenregister. Dit privacystatement geeft informatie 

over de persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn en de wijze waarop we met uw 

persoonsgegevens omgaan. Eindverantwoordelijke (‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) voor de verwerking van persoonsgegevens is het bestuur van 

Bureau Architectenregister. Contactgegevens: Bureau Architectenregister, Postbus 85506, 2508 CE, 

DEN HAAG. 

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze Functionaris 

voor de gegevensbescherming, mw. mr. M. Evers- Schneiders. Deze is te bereiken via 

info@architectenregister en 070-3467020.  

 

Over dit privacystatement 

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Bij 

grote wijzigingen zullen wij u daarover informeren via de website. Het meest actuele 

privacystatement vindt u altijd op deze pagina. In het privacystatement wordt altijd de laatste datum 

van wijziging aangegeven. 

 


