
Veel gestelde vragen en antwoorden 
 
In mei 2020 hebben wij voor de inning van de jaarlijkse bijdrage van 2020 gebruik gemaakt 
van een nieuw facturatiesysteem. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de gegevens 
zoals die door de ingeschrevene zijn ingevoerd in ons registratiesysteem. Om verschillende 
redenen is de facturatie of de inning van de jaarlijkse bijdrage bij een aantal ingeschrevenen 
niet (helemaal) goed verlopen. We betreuren dit uiteraard, maar we stellen alles in het werk 
om deze zorgvuldig te verhelpen in de komende maanden. Gedurende deze periode zullen 
wij niemand uitschrijven die vanwege de implementatie van het nieuwe systeem zijn of haar 
jaarlijkse bijdrage 2020 niet heeft kunnen voldoen.  
 
Let op, gelet op het grote aantal vragen aan ons over dit onderwerp, beantwoorden wij  
deze vragen niet op maat, maar volstaan we met een verwijzing naar de antwoorden op de 
meest gestelde vragen hieronder. Deze actualiseren wij regelmatig. 
 
BERICHT VAN ING BANK DAT DE INCASSOTRANSACTIE VAN HET ARCHITECTENREGSITER 
NIET WORDT VERWERKT 
Dit kwam door een communicatieprobleem tussen (onze) ABN Bank en de ING, maar dit 
wordt opgelost. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.   
 
INLOGGEN IN DE PERSOONLIJKE DIGITALE OMGEVING 
Het is bij een aantal mensen niet gelukt om in te loggen in het systeem. Uw gebruikersnaam 
is het registratienummer dat u heeft bij het architectenregister. Het is belangrijk om dit 
registratienummer inclusief de puntjes in te voeren. Uw registratienummer vindt u op de 
site als u op uzelf zoekt bij ‘zoek een architect’. Vervolgens vraagt u om een nieuw 
wachtwoord. U krijgt die toegezonden per email. Let op, het kan even duren voordat u deze 
binnenkrijgt en het kan zijn dat deze email  in uw spam of junk terechtkomt. Uw 
inlogvenster met het nieuwe wachtwoord is om veiligheidsredenen beperkt tot een uur. 
Wanneer u niet binnen het uur inlogt, moet u een nieuw wachtwoord aanvragen. 
 
JUISTE E-MAILADRES 
Normaliter versturen wij de facturen per e-mail. Het kan zijn dat u geen e-mail hebt 
ontvangen. Dan hebben wij geen (correct) e-mailadres van u en/of de e-mail niet kon 
worden afgeleverd. U krijgt van ons de factuur per post opgestuurd.  
 
Wij verzoeken u in uw persoonlijke digitale omgeving op onze website 
www.architectenregister.nl uw e-mailadres te controleren en zo nodig aan te passen. Kunt u 
niet inloggen in deze omgeving omdat u geen of een ander e-mailadres heeft dan die bij ons 
bekend is, dan vragen wij u om het contactformulier op onze website te gebruiken en bij 
‘vraag of klacht’ het volgende in te vullen: ‘ontbreken/fout emailadres’. Dan kunnen wij uw 
e-mailadres invoeren of aanpassen en kunt u vervolgens inloggen in uw persoonlijke digitale 
omgeving om uw persoonsgegevens te beheren en bijvoorbeeld toestemming te geven voor 
automatische incasso. In deze omgeving vindt u ook uw facturen. 
 
JUISTE BANKREKENINGNUMMER 



Het kan zijn dat er bij ons een verkeerd of verouderd bankrekeningnummer bekend is. Dit 
betekent dat we de automatische incasso niet konden uitvoeren. We willen u vragen om het 
bankrekeningnummer aan te passen in uw persoonlijke digitale omgeving.  
 
AUTOMATISCHE INCASSO 
Bij een aantal mensen is het niet gelukt om de automatische incasso uit te voeren. Dit kan 
verschillende redenen hebben. U ontvangt van ons indien nodig nader bericht. 
Als u inlogt in uw eigen omgeving, kunt u aangeven dat u wilt betalen via een automatische 
incasso. Controleert u direct of het juiste bankrekeningnummer bij ons bekend is? Let op, u 
kunt bij automatische incasso alleen uw eigen bankrekeningnummer invullen. Als uw 
werkgever of iemand anders uw jaarlijkse bijdrage betaalt, kan dat dus niet via 
automatische incasso. Als u nu veranderingen aanbrengt in de automatische incasso, zullen 
deze voor de inning van de volgende jaarlijkse bijdrage effect hebben, niet meer over die 
van 2020. 
 
TWEE OF MEER INSCHRIJVINGEN  
Het kan zijn dat u meer dan één inschrijving heeft in het architectenregister. Op sommige 
facturen is per abuis een verkeerde tweede titel genoemd dan die waarmee u feitelijk bent 
ingeschreven, of het kan zijn dat ten onrechte de derde titel waarmee u bent ingeschreven, 
niet op de factuur staat. Dit is een fout op de factuur, niet in het register zelf.  We betreuren 
deze fout en zullen indien nodig contact met u opnemen.  
 
 
 

https://bar-jzd.decosasp.com/portaal/auth/login#/

