JAARVERSLAG 2021

INHOUDS
OPGAVE
VOORWOORD // 04
REGISTRATIE, TRENDS EN ANALYSES // 06
BEROEPSERVARINGPERIODE // 14
GRENZELOOS WERKEN EN STUDEREN // 18
OP WEG NAAR EEN NIEUWE MISSIE EN VISIE // 22
BUREAUZAKEN // 26
VAN HET BESTUUR // 29
WETTELIJKE TAKEN VAN HET ARCHITECTENREGISTER // 30

COLOFON
Uitgave
Jaarverslag 2021 Architectenregister

VOORWOORD
Mijn eerste jaar als directeur van het Architectenregister was een bijzonder jaar. Vanuit mijn
achtergrond als interimmanager ben ik wel wat gewend, maar een nieuwe organisatie en haar
stakeholders leren kennen vanachter de computer, dat was ook voor mij nieuw. Ik ben blij dat we
met de start van 2022 corona achter ons lijken te laten en persoonlijk contact met collega’s, ingeschrevenen en stakeholders meer plaats kan vinden. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat een nieuwe
crisis zich op dit moment in alle hevigheid voordoet in Oekraïne en we opnieuw onzekere tijden
tegemoet gaan.
We begonnen afgelopen jaar met een aantal vacatures en een flinke achterstand in de werkvoorraad. En dat in de voor ons drukste periode van het jaar, waarin rapportages moeten worden
opgeleverd aan het ministerie en de inning van de jaarlijkse bijdrage plaatsvindt. Door corona
zaten de kinderen vaak thuis, zaten collega’s in quarantaine of waren ze geveld door het virus.
Daarnaast gingen de reguliere werkzaamheden gewoon door en vonden gesprekken met onze
commissies weer digitaal plaats. Schipperen voor iedereen en continue in gesprek blijven over
de balans tussen werk en privé.
Daarnaast werden we opgeschrikt door het naar beneden komen van het ornamenten plafond op
de eerste verdieping, boven op de bureaus waar normaal twee collega’s zitten. Deze gebeurtenis
heeft flinke impact gehad en de relatie met de verhuurder van ons pand belast. Omdat onze huisvesting daarnaast te groot en te duur is hebben we in 2021 een start gemaakt met zoeken naar
nieuwe huisvesting.
Ik ben trots dat ondanks deze lastige omstandigheden ons team achterstanden heeft weten weg
te werken en we kwaliteit konden blijven bieden in onze reguliere werkzaamheden, zoals de
commissiegesprekken met deelnemers aan de beroepservaringsperiode en de examenkandidaten.
En met veel plezier kijk ik ook terug op de voorlichting de wij hebben georganiseerd over de
beroepservaringspeiode vanuit Pakhuis de Zwijger. Een goede samenwerking met BNA/PEP, de
beroepsverenigingen en de onderwijsinstellingen. Daarnaast is binnen onze organisatie een proces
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ingericht waarbij we continu aandacht hebben voor verbetering en vernieuwing. Dit betekent niet
dat we al zijn waar we willen zijn, maar wel dat we hier de komende jaren de vruchten van gaan
plukken. Ik wil op deze plaats dank zeggen aan mijn collega’s, onze commissieleden en onze externe
partners en dienstenleveranciers voor hun inzet en voor de goede samenwerking afgelopen jaar.
Samen hebben we dit voor elkaar gekregen.
Ook stond 2021 in het teken van grote strategische veranderingen. Op basis van een risicoanalyse en gesprekken binnen het bestuur en met onze beleidspartners is samen besloten dat
het Architectenregister zelfstandig door gaat en dat de verkenningen naar een overnamepartner
binnen de overheid worden gestopt. Wij zijn er van overtuigd dat we zelfstandig meer kunnen
betekenen voor de samenleving en voor de sector. De eerder gesignaleerde kwetsbaarheden
kunnen we ondervangen, maar daar hebben we de komende periode wel hulp bij nodig.
Het besluit om zelfstandig door te gaan gaf ook ruimte en momentum om onze missie en visie te
herijken en een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het Architectenregister. Met een
nieuwe missie en visie willen we beter aansluiten bij het doel van de Wet op de Architectentitel en
bij ontwikkelingen binnen de samenleving en de sector, en hebben we de ambitie om een grotere
bijdrage te leveren aan het (indirect) oplossen van maatschappelijke opgaven. Ter ondersteuning
van onze positionering en visievorming hebben we een boeiend traject doorlopen in het kader
van het Young Innovators Program van het College van Rijksadviseurs.
Verderop in dit verslag leest u hier meer over en kunt u kennis nemen van de contouren van onze
nieuwe missie en visie. We nodigen de lezer van harte uit hier op te reageren zodat we samen met
u de richting van het Architectenregister voor de komende jaren nader invulling kunnen geven.

Jorrit Rosema
directeur Architectenregister
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REGISTRATIE, TRENDS
EN ANALYSES

WIE SCHRIJFT ZICH UIT EN WAAROM?

LICHTE STIJGING AANTAL INGESCHREVENEN, DALING AANTAL INTERIEURARCHITECTEN
Het verrichten van in- en uitschrijvingen valt onder de dagelijks werkzaamheden van het
Architectenregister. Eind 2021 is er een lichte stijging van het aantal ingeschrevenen zichtbaar.
Dit komt vooral doordat door het leggen van persoonlijk contact. Het aantal uitschrijvingen is
teruggedrongen.

Ingeschreven per discipline per eind 2021
Architecten

10582

Stedenbouwkundigen

801

Tuin- en landschapsarchitecten

766

Interieurarchitecten

1643

Een andere groep bleek verhuisd te zijn naar het buitenland en heeft de post nooit ontvangen,
bijvoorbeeld omdat adresgegevens niet gewijzigd waren. Dit is een jongere groep ontwerpers
van meestal rond de dertig tot veertig jaar, en dit past binnen de trend van groeiende mobiliteit binnen deze doelgroep. Ten slotte is de grootste groep gewoon nog actief in Nederland,
maar bleek door het niet wijzigen van contactgegevens in het portaal moeilijk te bereiken. Met
veel mensen uit deze groep hebben we via internet toch contact weten te leggen. Hierdoor is
het aantal personen dat we uiteindelijk in 2021 hebben uitgeschreven gedaald van potentieel
513 tot 366 mensen in december 2021. In 2020 hebben zich in totaal 586 mensen uitgeschreven.

Daar waar het aantal landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten in 2021 is
gestegen, is een daling zichtbaar van het aantal interieurarchitecten. Dit gegeven ondersteunt
helaas een trend die ook te zien is bij de deelname aan de Beroepservaringperiode. De vraag is
waar dit aan ligt en wat we kunnen doen om deze trend te keren. Nader onderzoek is nodig.
Samen met de BNI, BNA/PEP en de opleidingen pakken wij dit op.

Aantal ingeschreven interieurarchitecten sinds 2015
Ingeschreven in register
Nieuwe inschrijvingen
Totaal aantal ingeschreven interieurarchitecten
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Jaarcijfers laten zien dat er een afname is van 2017 t/m 2020 in het aantal ingeschrevenen.
Dit betekent dat meer mensen zich uitschrijven dan inschrijven. Uitschrijven gebeurt om
verschillende redenen, en in 2021 zijn we hier nauwkeurig naar gaan kijken. Zo is er een groep
die zich uitschrijft omdat ze met pensioen gaat, andere werkzaamheden heeft of naar het
buitenland vertrekt. Een andere groep wordt uitgeschreven wegens het niet betalen van de
jaarlijkse bijdrage. Als een ingeschrevene zijn bijdrage niet betaalt, heeft dit een reden. Die
reden willen we graag weten. Door iedereen na te bellen kunnen we een aantal profielen
onderscheiden. Een belangrijk deel van deze groep heeft niet betaald omdat de digitale vorm
van communicatie niet goed aansluit bij hun leefwijze. Nader onderzoek liet zien dat veel
mensen in de groep al sinds de oprichting van het register ingeschreven staan, en zelfs na
pensionering ingeschreven willen blijven. Dat is zeer bijzonder en geeft aan hoe veel waarde zij
hechten aan hun titel. Voor deze groep was uitschrijven vaak het gevolg van miscommunicatie,
en door waar mogelijk contact te leggen hebben we dit kunnen oplossen.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

37

38

17

29

32

37

53

1643

1666

1727

1786

1806

1857

1891

Deze cijfers en de gevoerde gesprekken leren ons dat het onderhouden van een direct contact
met ingeschrevenen van meerwaarde is voor ons werk. We hopen daarnaast dat dit contact
het gevoel van betrokkenheid bij het Architectenregister vergroot. We willen het contact
onderhouden en de komende tijd uitbouwen zodat we signalen met betrekking tot onze dienstverlening kunnen oppakken, maar ook signalen kunnen oppikken die we kunnen doorvertalen
naar onze beleidspartners en overige stakeholders.

REGISTRATIE, TRENDS EN ANALYSES •
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TITELMISBRUIK HOGER OP DE AGENDA

Tot de reguliere werkzaamheden van het Architectenregister behoort ook het tegengaan van titelmisbruik.
Een onderdeel hiervan is het behandelen van meldingen van vermoedens van het misbruiken van de titel.
Op basis van een dergelijke melding onderzoeken wij of er inderdaad sprake is van titelmisbruik. Is dat het
geval, dan sturen wij de overtreder een waarschuwingsbrief en volgen deze op.
De groep overtreders valt grofweg uiteen in twee categorieën: de persoon die de titel misbruikt en niet
het juiste diploma heeft om ingeschreven te mogen staan, en de persoon die wel het juiste diploma heeft,
maar zich om verschillende redenen (nog) niet ingeschreven heeft.
Uit het werkveld krijgen we regelmatig opmerkingen over het belang van handhaving van titelmisbruik en
het voeren van sancties bij misbruik. Het Architectenregister is niet bevoegd tot het opleggen van sancties.
Wel kan ze de desbetreffende overtreder aanspreken en indien nodig een rechtszaak starten. De Wet op
de Architectentitel (WAT) geeft ook alle ingeschrevenen, beroeps- en brancheverengingen de mogelijkheid dit te doen.

ROUTES NAAR INSCHRIJVING 2021 PER INSCHRIJFROUTE

Er zijn meerdere routes om ingeschreven te kunnen worden in het architectenregister, hieronder
weergegeven in volgorde van aantallen inschrijvingen in 2021 (van hoog naar laag).

Aantallen inschrijvingen 2021 per inschrijfroute
1. Inschrijving op basis van een diploma recenter dan 2015 + certificaat Beroepservaringperiode
óf op basis van een diploma van een Academie van Bouwkunst.
2. Inschrijving op basis van een diploma ouder dan 2015
3. Inschrijving op basis van een EU-architecten-diploma (‘automatische erkenning’)
4. Inschrijving onder een extra titel
5. Inschrijving op basis van een buitenlands diploma na diploma-onderzoek
6. Inschrijving na het afleggen van een examen

Onderstaande tabel geeft het aantal meldingen weer voor de periode 2015 - 2021.

AANTAL INGESCHREVENEN DAT ZICH INSCHRIJFT MET EEN EXTRA TITEL NEEMT TOE

Meldingen titelmisbruik voor de periode 2015 – 2021
2015

127

2016

99

2017

96

2018

38

2019

32

2020

126

2021

53

Voor ingeschrevenen is het mogelijk om zich in te laten schrijven in het register onder een extra titel, indien de
persoon in kwestie over minimaal zeven jaar relevante werkervaring in de gewenste discipline beschikt. Wanneer
een dergelijk verzoek wordt ingediend, beoordeelt de commissie Inschrijving onder een andere Titel of de
verzoeker aan de gestelde criteria voldoet en geeft hierover advies aan het Architectenregister.
In 2021 waren 32 aanmeldingen voor ‘inschrijven onder een andere titel’, waarvan er elf kandidaten (na een
pre-scan) werden toegelaten tot de procedure. Alle elf hebben deze gehaald. Eén van deze kandidaten verkreeg
hiermee zelfs de mogelijkheid zich in te schrijven met een derde titel. Twee kandidaten kwamen niet in aanmerking voor de procedure in verband met een buitenlandse master of interieur bachelor. Voor zes kandidaten
wordt toelating tot de procedure nu beoordeeld. De andere dertien kandidaten hebben zich aangemeld, maar
(nog) niet gereageerd. Zij krijgen in 2022 nogmaals een uitnodiging voor de pre-scan.

Inschrijvingen onder een andere titel voor de periode 2011 – 2021
11
10

Bij dertig meldingen was daadwerkelijk sprake van titelmisbruik en is de overtreder aangeschreven. Dit
heeft vrijwel altijd geleid tot verbetering of tot het alsnog aanmelden voor inschrijving in het architectenregister. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘lichtarchitect’ of aan opleidingsinstituten die ‘interieurontwerp’
als opleiding aanbieden en het daarbij doen voorkomen alsof iemand met dat diploma zich, na de
Beroepservaringperiode, kan inschrijven in het architectenregister. Bij de overige meldingen was
geen sprake van titelmisbruik.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
2011
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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HET EXAMEN ALS ALTERNATIEVE WEG VOOR INSCHRIJVING

Wanneer niet aan de eisen voor inschrijving wordt voldaan omdat iemand bijvoorbeeld niet het juiste diploma
heeft, kan een examen worden afgelegd indien de persoon over minimaal zeven jaar relevante werkervaring in
de gewenste discipline beschikt. Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de deelnemer
een getuigschrift van de examencommissie op grond waarvan over gegaan kan worden tot een inschrijving in
het register.
Aan examendeelnemers worden hoge eisen gesteld. En dat is niet voor niets. De reguliere weg naar één van
de titels is een lange weg van opleiding en beroepservaring. Alles bij elkaar duurt dit tenminste zeven jaar.

“Ondanks de hoge eisen nodigen wij kandidaten van harte uit om deze
route te bewandelen, omdat het belangrijk is dat ook ontwerpers met
een andere achtergrond of carrièrelijn kunnen instromen in het register.
Met hun specifieke ervaring en achtergrond maken zij de ontwerpkracht
binnen de sector diverser en daarmee krachtiger.”

Opleidingsduur van interieurarchitecten vergeleken met andere professies (uit: “Titelbescherming van
interieurarchitecten. Advies van het College van Rijksadviseurs aan de ministers van EZ, OCW
en BZK”, 2017)

Opleidingsduur van interieurarchitecten
9
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De verantwoordelijkheid van een ingeschreven ruimtelijk ontwerper is groot. Dat de eisen hoog zijn is
terug te zien in het aantal kandidaten dat jaarlijks slaagt voor het examen.

Verloop examens periode 2019 - 2021
Aanvragen

Toegelaten tot deel 1

Toegelaten tot deel 2

Geslaagd

2021

10

8

6

2

2020

11

10

10

7

2019

14

13

10

7
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> Foto behorend bij de ontwerpopdracht voor het examen Tuin- en landschapsarchitectuur: Klimaatopgave in de Langbroekerwetering.
Het betreft het opstellen van een structuurplan voor een concrete opgave (bos-, zon- en watergerelateerd) in de Langbroekerwetering
tussen de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug. Het structuurplan dient ingebed te worden in een regionale visie (landschappelijk
profiel) en moet uitgewerkt worden met een inrichtingsplan. (2021)

REGISTRATIE, TRENDS EN ANALYSES •

11

DE RUIMTELIJKE ONTWERP SECTOR ONTLEED
In 2021 is in opdracht van het atelier Rijksbouwmeester en het Architectenregister de tweede
jaarrapportage van de ruimtelijke ontwerpsector tot stand gekomen. Hierin wordt een beeld
geschetst van de mensen die werkzaam zijn in de ruimtelijke ontwerp sector. Leeftijd, geslacht,
woon/werkomgeving, inkomen en woon/werkplaats zijn categorieën die in beeld worden
gebracht voor elk van de vier disciplines. Dit is gebeurd op basis van gegevens uit het architectenregister, gecombineerd met gegevens van het CBS. De uitkomsten van het onderzoek
dragen bij aan onderwerpen die ook het Architectenregister heel belangrijk vindt, namelijk:
• Het vormgeven van een beleid gericht op het versterken van de ruimtelijke
ontwerp sector.
• Het bevorderen van onderlinge strategische samenwerking tussen de
vier disciplines.
• De maatschappelijke profilering van de beroepsgroep als geheel in het
licht van de komende ontwerpopgaven.
In de rapportage wordt onder meer gesteld dat in 2018 in totaal 126.030 mensen in Nederland werkzaam waren binnen de ruimtelijke ontwerp sector in bredere zin. Hoewel lang niet
al deze mensen werkzaamheden verrichten die direct te maken hebben met de kwaliteit van
de leefomgeving, geeft het wel een idee van de omvang van de sector. Het aandeel ingeschrevenen binnen de sector is ruim tien procent. Er is meer onderzoek nodig om duidelijk
te krijgen welk deel binnen deze sector in aanmerking komt voor inschrijving in het
architectenregister.

MEER ONDERZOEK NODIG NAAR DIVERSITEIT
BINNEN DE SECTOR
Op het gebied van diversiteit en inclusie bestaan onvoldoende gegevens. Meer onderzoek is nodig.
Wel groeit het besef binnen de hele sector dat juist die diversiteit van groot belang is als we de
kwaliteit van de leefomgeving aan willen laten sluiten bij de veranderende demografie van ons land.
De verrijking die diversiteit en inclusiviteit kan brengen, ook zeker binnen onze eigen organisatie en
binnen de verschillende commissies, is iets waar we ons in toenemende mate bewust van zijn en
waar wij acties op ondernemen.
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AANDEEL VROUWEN IN HET
ARCHITECTENREGISTER NEEMT TOE
In onderstaande tabel uit ‘De ruimtelijke ontwerpsector ontleed’ is per leeftijdscategorie de verdeling
man/vrouw onder ingeschrevenen in het register in 2018 weergegeven. Opvallend is dat in de leeftijdsgroep 23–34 jarigen het aantal vrouwen dat ingeschreven is in het architectenregister groter is dan
het aantal mannen. Dit is een duidelijke verschil met de oudere leeftijdsgroepen en lijkt op termijn te
duiden op een ommekeer in de verhouding man/vrouw dat in één van de vier disciplines is
ingeschreven.

Man-vrouw verdeling per
leeftijdscategorie in het
architectenregister 2018.

2500
2000

man

1500

vrouw

1000
500
0

15-22

23-34

35-44

45-54

55-67

68+

Als we kijken naar onze historische cijfers van 2000 tot en met 2021 dan wordt de hierboven
gesignaleerde trend ondersteund.

2000

2010

2015

2022

M

81%

75%

73%

71%

V

19%

25%

27%

29%

En als we dit specificeren naar discipline per eind 2021 dan zien we dit:
Architectuur

Stedenbouwkunde

Tuin-en landschap

Interieurarchitectuur

M

75%

67%

61%

44%

V

25%

33%

39%

56%

Om een aannemelijke voorspelling te doen voor de verhouding man/vrouw in de (nabije) toekomst
is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de man/vrouw verhoudingen binnen de verschillende
voorbereidende opleidingen.

REGISTRATIE, TRENDS EN ANALYSES •
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BEROEPSERVARINGPERIODE
Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 is het verplicht beroepservaring op te doen voordat
iemand kan worden ingeschreven in het architectenregister. De Beroepservaringperiode genereert meerwaarde voor zowel professionals en bureaus als opdrachtgevers, omdat kandidaten
veel extra kennis, (hands-on) ervaring en relevante sociale netwerken verwerven. Daarnaast
hopen wij dat door het volgen van de BEP ook het belang van bij- en nascholing en van ‘een
leven lang leren’ als van nature wordt omarmd. Dit vergt nader onderzoek.
Het Architectenregister voert de zelfstandige route en de BNA de geïntegreerde route (PEP).
Afgestudeerden van de Academies van Bouwkunst in Nederland hebben vrijstelling voor het
doorlopen van de verplichte tweejarige Beroepservaringperiode omdat de beroepservaring een
onderdeel van hun vierjarige Masteropleiding is en deze ervaring aan dezelfde eindtermen moet
voldoen als die van de twee andere routes.

Data online event
PLENAIR PROGRAMMA
EN ALGEMEEN

ROOM URBANISM

Registrations

384

Visitors

Turnout

320

Average Visit Time (mins)

Average Time Spent (mins)

83,847

0
0

100

Number of Comments

Average Attendee Score

8,3

ROOM INTERIOR ARCHITECTURE

Average Post-Event Survey Score

8,38

Visitors

ROOM ARCHITECTURE
Visitors

46

Average Visit Time (mins)
164
38,78

Unique Visitors Commenting

20

Per 1 januari 2022 heeft PEP, aanbieder van de geïntegreerde route van de Beroepservaringperiode, een nieuw
curriculum. De vernieuwing zit vooral in de vorm waarin de modules worden aangeboden, waarbij het uitwisselen
van kennis en ervaring tussen de deelnemers het belangrijkste uitgangspunt is. Ook is in het nieuwe curriculum meer
ruimte voor de maatschappelijke rol van ruimtelijk ontwerpers en voor de vaardigheden die hierbij belangrijk zijn. Het
curriculum van PEP is vanzelfsprekend gebaseerd op de 24 eindtermen zoals beschreven in de Regeling Beroepservaringperiode.

Number of Comments

39

Als uitvoerder van de Wet op de Architectentitel is het Architectenregister toezichthouder op de aanbieders van de
Beroepservaringperiode en wordt wordt het aanbod periodiek geëvalueerd door een onafhankelijke commissie die
kijkt naar de inhoud van het curriculum en het kwaliteitsplan dat de aanbieder hiervoor heeft opgesteld.

Unique Visitors Commenting

24,023

Unique Visitors Commenting

Total Comments

Average Visit Time (mins)

PEP NIEUW CURRICULUM

46

24,023

Unique Visitors Commenting

0

Number of Comments

0

ROOM LANDSCAPE ARCHITECTURE
Visitors
Average Visit Time (mins)

Number of Comments

54
24,002
9
22

BEP/PEP TALK 2021

Op 20 mei hebben de organisaties van de geïntegreerde route, de zelfstandige route en het Architectenregister
samen een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle studenten van de masteropleidingen architectuur,
stedenbouwkunde, tuin-en landschaparchitectuur en interieurarchitectuur. Deelnemers konden een introductie over
het belang van de titel volgen en twee presentaties over de verschillende vormen van de Beroepservaringperiode
bijwonen. In break-out sessies konden vragen worden gesteld aan alumni van beide routes.
Uit de evaluatie bleek dat het houden van een online bijeenkomst als zeer positief is ervaren door de deelnemers.
Er werden veel meer studenten mee bereikt dan bij de losse bijeenkomsten die voorheen op een aantal van de
opleidingen werden gehouden.
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ACADEMIE VAN BOUWKUNST

BEP certificaat behaald

Na afronding van de master opleiding aan de Academie van Bouwkunst is inschrijving in het register mogelijk.
De beroepservaringperiode is geïntegreerd in het 4-jarig programma.

PEP certificaat behaald

A

S

L

I

totaal

A

S

L

I

totaal

2021

96

6

-

8

110

2021

77

10

15

-

102

2020

95

1

1

3

100

2020

75

11

11

2

99

2019

89

3

2

3

97

2019

56

2

4

-

61

2018

31

1

-

1

33

2018

42

2

5

-

2017

6

-

-

1

7

2017

18

1

-

totaal

317

11

3

16

347

totaal

268

26

34

Aantal afgestudeerden aan de Academies voor Bouwkunst in Nederland
2015

2016

2017

2018

2019

2020

ArtEZ architectuur

9

5

3

10

5

5

49

Groningen architectuur

5

3

4

4

5

5

1

20

Maastricht architectuur

10

6

2

5

6

3

3

331

Tilburg architectuur

11

7

4

15

9

10

Tilburg stedenbouw

2

0

3

1

1

2

Rotterdam architectuur

6

5

10

14

12

12

Rotterdam stedenbouw

3

1

2

2

5

5

Amsterdam architectuur

16

16

22

26

22

24

Amsterdam landschap

3

14

9

4

8

5

Amsterdam stedenbouw

1

5

5

2

8

7

TOTAAL

66

62

64

83

81

78

BEP ZELFSTANDIGE ROUTE, AANTAL EINDGESPREKKEN:

Discipline architectuur: van 2015 tot 2018 hebben 37 eindgesprekken plaatsgevonden. Daarna was er een
flinke toename zichtbaar in het aantal eindgesprekken waarna BEP-deelnemers zich konden inschrijven in
het architectenregister:
2019 89
2020 95
2021 96

Jaartallen: 2015 betreft studiejaar 2015-2016 gemeten op 1 oktober 2016

Overige disciplines: van 2015-2018 3 eindgesprekken, en in 2019 en 2020 13 eindgesprekken.
In 2021 is een toename zichtbaar in het aantal eindgesprekken in de disciplines interieurarchitectuur,
tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw: 14 eindgesprekken.
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GRENZELOOS WERKEN
EN STUDEREN
Ook in 2021 ontvingen we weer veel verzoeken van mensen die in het buitenland hebben
gestudeerd en nu in Nederland wonen en werken en hun papieren op orde willen hebben. Vaak
hebben ze al veel werkervaring opgedaan in het buitenland en soms ook in Nederland. Ze werken
bij een architectenbureau en willen voor zichzelf beginnen of zich profileren als zelfstandig werkend architect. Dit is vaak het moment waarop zij de inschrijving gaan regelen. Voor architecten
binnen Europa is er een verdrag dat de automatische erkenning van beroepskwalificaties regelt.
Voor de andere disciplines en voor aanvragen voor de erkenning van kwalificaties van buiten
Europa is diploma-onderzoek nodig. Sinds 2021 geldt dit ook voor verzoekers uit het Verenigd
Koninkrijk vanwege de Brexit.

Onderstaande tabel geeft het aantal verstrekte attesten weer voor de periode 2011 – 2021.

Verstrekte attesten periode 2011-2021
2011

49

2012

54

2013

75

2014

100

2015

118

2016

89

2017

97

2018

116

2019

105

2020

172*

2021

129

*impact Brexit

Het belang van mobiliteit binnen Europa wordt bevestigd door een sectoranalyse, uitgevoerd door ACE (Architects
Council of Europe). Dit laat zien dat mobiliteit een belangrijke trend is die waar mogelijk gefaciliteerd moet worden.
Ook wordt gewaarschuwd voor de bureaucratische processen die de mobiliteit verhinderen. Dit is een belangrijke
opdracht, ook voor Nederland. Eén van de vormen waarin zich dit uit, is het niet erkennen van beroepskwalificaties
van kandidaten die hun opleiding en hun BEP in twee verschillende landen hebben gehaald. Deze ‘mixed qualifications’
zijn een steeds vaker voorkomend fenomeen en het niet erkennen hiervan leidt tot serieuze mobiliteitsbeperkingen.
Vanuit ENACA (European Network of Architects Competent Authorities) wordt een poging gedaan om een verdrag
te laten erkennen door de EU waarin ook deze gemengde kwalificaties automatisch worden erkend.
Om de mobiliteit te vergroten en nieuwe mogelijkheden te creëren, wordt nu ook door de beroepsverenigingen van
de andere drie disciplines werk gemaakt van een vergelijkbaar Europees verdrag. Zo is recentelijk een initiatief gestart
vanuit het werkveld van de tuin- en landschapsarchitectuur om de inhoud van de opleidingen op Europees niveau
gelijk te trekken en op die manier erkenning van de titel of het beroep van tuin- en landschapsarchitect te realiseren.
Ook ECIA (European Council of Interior Architects) maakt zich sterk voor Europese erkenning van de interieurarchitecten.

VERSTREKKEN VAN ATTESTEN

Het Architectenregister treedt in EU-verband op als bevoegde autoriteit vanuit Nederland. Voor een goede uitvoering van de Richtlijn Erkenning Beroepskwalificaties werken de bevoegde autoriteiten uit de Europese lidstaten
met elkaar samen. In het kader van het functioneren als bevoegde autoriteit in Europees verband verstrekt het
Architectenregister op verzoek attesten, verklaringen en andere documenten zoals bedoeld in de Richtlijn Erkenning
Beroepskwalificaties. Het betreffen attesten inzake datum van inschrijving, opleidingstitel in relatie tot Annex V van
EU-Richtlijn 2005/36/EC, beroepservaring en rechtmatige vestiging die dienden te worden overlegd aan de bevoegde instanties.
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VERZOEKEN OM ERKENNING BUITENLANDSE DIPLOMA’S

Diploma’s van architectuuropleidingen die binnen de Europese Unie zijn behaald, worden automatisch erkend
als ze in de EU-richtlijn erkenning beroepskwalificaties zijn vermeld. Alle overige buitenlandse architectuurdiploma’s en diploma’s op het gebied van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur,
dienen eerst door het Architectenregister te worden erkend. Hiervoor geldt de (langere en duurdere) algemene
procedure uit de EU-richtlijn.
In 2021 werden in totaal 57 verzoeken om erkenning van een buitenlandse kwalificatie ingediend. Daarnaast
liepen er nog 39 verzoeken uit 2020 door, waarmee het totaal aantal verzoeken dat in 2021 in behandeling
was op 96 uitkomt.
Van dit totale aantal verzoeken zijn er 15 diploma-onderzoeken door een deskundige uitgevoerd:
- 1 verzoek heeft geleid tot een afwijzing; 3 verzoeken hebben geleid tot een positief besluit t.a.v. de diploma’s
en de opgedane beroepservaring en daarmee tot rechtstreekse inschrijving in het register; - 11 verzoeken
hebben geleid tot een positief besluit t.a.v. de diploma’s, met de kanttekening dat eerst de beroepservaringperiode, al dan niet in verkorte vorm, moet worden doorlopen voordat tot inschrijving in het register kan
worden overgegaan.
Het grote aantal ingediende verzoeken is voor een deel te verklaren door de toenemende mobiliteit binnen de
beroepsgroepen. Voor het eerst zijn nu ook de gevolgen van de Brexit merkbaar. Het totaal aantal positieve
besluiten na een diploma-onderzoek bedroeg 15, waarvan 3 personen rechtstreeks in het register konden worden
ingeschreven en 11 verzoekers nog de beroepservaringperiode, al dan niet in verkorte vorm, moeten doorlopen.
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19

LIDMAATSCHAP ARCHITECT COUNCIL OF EUROPE (ACE)

Eind 2020 besloten de BNA en het Architectenregister het gezamenlijke lidmaatschap van ACE op te schorten in
verband met het achterblijven van verbeteringen en vernieuwingen van de organisatie. In 2021 hebben verschillende vervolggesprekken plaatsgevonden. Tot nu toe heeft dit nog niet tot alle gewenste verbeteringen geleid.
Wel is een nieuwe voorzitter gekozen, waarin wij vertrouwen hebben en met wie we in gesprek zijn over het
activeren van ons lidmaatschap.

NETWORK OF ARCHITECTS’ COMPETENT AUTHORITIES (ENACA)

Als bevoegde autoriteiten onderhoudt het Architectenregister contact met andere Europese registerorganisaties.
Zo is het Architectenregister actief binnen in het Europese Network of Architects’ Competent Authorities (ENACA)
In 2021 hebben we twee vergaderingen bijgewoond, beide online. Er zijn drie onderwerpen die telkens de revue
passeren en langzaam op het operationele niveau belanden. Ten eerste de automatische erkenning voor mixed qualifications. Dit is de situatie waarin iemand een masteropleiding in een ander land heeft gedaan dan de Beroepservaringperiode. Omdat de voorwaarden en invulling van beide per land verschillen, is de automatische erkenning (voor
architecten) niet verzekerd. Dit belemmert het vrije woon- en werkverkeer binnen Europa. Het tweede onderwerp
is de Brexit: hier gaat het vooral over het wegvallen van de automatische erkenning van de beroepskwalificaties
tussen de EU en het Verenigde Koninkrijk vanaf januari 2021 in beide richtingen. En ten slotte het opstellen van één
uniform Europees attest waarmee de beroepskwalificaties kunnen worden erkend. Nu geeft ieder land zijn eigen
attesten af, en deze verschillen tamelijk van elkaar in zowel inhoud als de procedure om deze te verkrijgen.
ENACA biedt de mogelijkheid om vragen te stellen over de werkwijze van andere architectenregisters in Europa,
en er wordt samen opgetrokken bij het agenderen van nieuwe ontwikkelingen zoals het belang van automatische
erkenning van de titels van de andere drie disciplines: tuin-en landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur.

EUROPEAN COUNCIL FOR INTERIOR ARCHITECTS (ECIA)

Verder is het Architectenregister lid van de het platform van Europese beroepsorganisaties op het gebied van de
interieurarchitectuur. De ECIA streeft onder meer naar een ‘common training platform’ waartoe de Richtlijn mogelijkheden biedt.
Als institutioneel lid hebben we in 2021 een (online) vergadering bijgewoond. Het was bijzonder zinvol de ontwikkelingen voor deze discipline op internationaal vlak te volgen. Parallel aan andere disciplines zijn ook de interieurarchitecten actief om de titel binnen Europa erkend te krijgen. Een eerste stap daarin is het opstellen van een kader
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van competenties waaraan een interieurarchitect moet voldoen. Dit framework is de link tussen de doelstellingen
van het onderwijs en de Beroepservaringperiode. Die eerste stap wordt nu door ECIA gezet. Zeker binnen het kader
van de gedeelde maatschappelijke opgaven die door het New European Bauhaus Initiative worden beschreven, is
een rol weggelegd voor de interieurarchitecten. Het is van groot belang dat zij die rol nu claimen en hun bijdrage aan
de kwaliteit van de leefomgeving nog duidelijker maken.

NEW EUROPEAN BAUHAUS

Het Architectenregister houdt de internationale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Zo speelt er het New
European Bauhaus. Het Europees Bauhaus verbindt de Europese Green Deal met onze eigen leefomgeving. Het
roept alle Europeanen op om met frisse ideeën te bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst, een toekomst
die mooi is voor het oog, in onze gedachten en voor ons gevoel.
Parallel aan en voortbordurend op het NEB verscheen eind 2021 de publicatie ‘Towards a shared culture of architecture. Investing in a high quality living environment for everyone’, een adviesrapport opgesteld door de EU Member
State Expert Group.*
Dit rapport laat zien dat er een directe relatie is tussen klimaatverandering en de manier waarop wij onze leefomgeving inrichten, en dat nu actie is vereist. Door de leefomgeving op een brede en holistische manier te benaderen,
wordt duidelijk welke veranderingen we moeten doorvoeren om de actuele maatschappelijke uitdagingen het hoofd
te bieden. Dit rapport baseert zich op de ‘verklaring van Davos’ (2018), en neemt de aanbevelingen hieruit als basis
voor het formuleren van een analytisch model, waaraan organisaties die zich direct of indirect bezighouden met
het inrichten van de leefomgeving, zoals ook het Architectenregister, zich kunnen toetsen. Veel van onze reguliere
activiteiten worden hierin genoemd. Zowel het juridisch kader dat de kwaliteit van de leefomgeving door middel van
de Wet op de Architectentitel wil beschermen, als de activiteiten op het gebied van onderwijs, beroepservaring en
bij- en nascholing, worden hier expliciet in genoemd. Een belangrijke rol is weggelegd voor publieksinformatie en het
breed creëren van bewustzijn over hoe belangrijk de kwaliteit van de leefomgeving is voor het welzijn van de mens,
het dier en de planeet in zijn geheel.
*
European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Towards a shared culture of
architecture : investing in a high-quality living environment for everyone : report of the OMC (Open Method of
Coordination) group of EU Member State experts, 2021, Publications Office, 2021
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OP WEG NAAR EEN
NIEUWE MISSIE EN VISIE
In 2021 is gestart met het vormen van een nieuwe missie en visie voor het Architectenregister.
Met deze nieuwe missie en visie willen we beter aansluiten bij het doel van de Wet op de
Architectentitel en hebben we de ambitie om een grotere bijdrage te leveren aan het oplossen
van maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven. Een belangrijke stap in de richting van het herdefiniëren van het Architectenregister als een maatschappelijke organisatie hebben we gezet door
mee te doen aan het Young Innovators Programma (YIP). Samen met ontwerpers van bureau
MADAM en onder begeleiding van de rijksbouwmeester hebben wij onderzoek gedaan naar een
nieuwe positionering en 3D identiteit voor het Architectenregister. Dit in interactie met en ter
ondersteuning van onze missie- en visievorming.
Daarnaast hebben we gekeken naar alle evaluaties en rapporten uit het afgelopen decennium
en hebben ons verdiept in de bredere maatschappelijke ontwikkelingen waarin het werkveld van
onze doelgroep zich bevindt. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met onze stakeholders
en hebben we ons laten inspireren door de Agenda van het College van rijksadviseurs, het actieprogramma ruimtelijke ontwerp (zie kaders) en het regeerakkoord.

CONTOUREN NIEUWE MISSIE EN VISIE

De kwaliteit van de gebouwde omgeving en het landschap versterken, direct of indirect. Dat is in de nieuwe missie
van het Architectenregister de belangrijkste voorgenomen strategische verandering.
Opdrachtgevers en aan hen gerelateerde belangenorganisaties worden, net zoals de burger, als ‘gebruiker’ van de
gebouwde omgeving en het landschap belangrijke stakeholders. Dat is de nieuwe visie van het Architectenregister.
Dit betekent een nieuwe positionering ten opzichte van onze stakeholders. We onderscheiden drie groepen
stakeholders:
•

•

Stakeholders waar we het voor doen
Dit zijn alle (potentiële) opdrachtgevers van ruimtelijk ontwerpers en dit zijn burgers
als gebruikers van gebouwde omgeving en landschap.
Stakeholders die wij faciliteren en/of reglementeren.
Dit zijn (toekomstig) ingeschrevenen, onderwijsinstellingen (Masters, Academies, Hoge Scholen),
aanbieders van Beroepservaring (Academies van Bouwkunst, PEP, BEP) en aanbieders van scholingsmodules.
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•

Stakeholders waar we samen mee optrekken.
Dit zijn de BNI, BNA, BNSP en NVTL, het College van Rijksadviseurs, het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie, SFA, OCW, LNV, BZK en internationale organisaties als ACE, ENACA, ECIA en EAAE.

In onze concept-visie voor de komende jaren staan vakmanschap en bewustzijn centraal.

VAKMANSCHAP TEN DIENSTE VAN DE MAATSCHAPPIJ

Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten en interieurarchitecten hebben een belangrijke rol
als bewakers van de ruimtelijke kwaliteit. Deze rol vraagt kennis, kunde en ervaring. Het Architectenregister zal
daarom kennis delen en een leven lang leren altijd hoog op de agenda zetten, net zoals de kwaliteit van scholing
en beroepservaring. Daarnaast vraagt deze rol van ingeschreven ontwerpers om maatschappelijke verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid. Naast het bedienen van de opdrachtgever kijken ingeschreven ontwerpers ook
altijd vanuit deze maatschappelijke hoek naar een opgave: wat is goed voor de plek? Voor de mensen? Voor het
gebouw? Voor de samenleving? Dat is hun vakmanschap! Zij dragen een grote verantwoordelijkheid voor de
ruimtelijke omgeving die effect heeft op iedereen. Deze verantwoordelijkheid geeft gewicht aan het vak en is een
belangrijke reden voor het feit dat de vier titels beschermd zijn.

BEWUSTZIJN EN TROTS

Als Architectenregister houden wij toezicht op de beroepskwalificaties van (interieur, tuin- en landschaps-)
architecten en stedenbouwkundigen. Kortom, zij die Nederland ruimtelijk inrichten als het gaat om de binnen- en
buitenkanten van gebouwen, tuinen, steden en landschappen, zowel in de publieke ruimte als voor particulieren.
Dat is een opgave die de gehele samenleving aangaat. Is iedereen buiten het vakgebied zich voldoende bewust
van de verantwoordelijkheid die deze ruimtelijk ontwerpers hebben? Hoezeer zij de verantwoordelijkheid dragen
om nu een ingreep te mogen en kunnen doen op een plek die een historie kent en ook nog een lange toekomst
voor zich heef, en hoe daar mee om te gaan? Om de veiligheid van bewoners en gebruikers van panden, steden
en terreinen te kunnen borgen door aan hoge kwaliteitseisen te voldoen? Te werken aan een betere en gezonde
leefomgeving, in de wetenschap dat alles onderhevig is aan verandering? Het welzijn en de kwaliteit van de leefomgeving centraal stellen, voor de mensen die er in wonen en er gebruik van maken? Daarnaast signaleren we
soms een gebrek aan bewustzijn (trots) bij de ingeschrevenen zelf over de functie die zij vervullen.

WAARDEN

We zijn een kleine organisatie en kunnen het niet alleen. We willen geen dingen dubbel doen of taken overnemen.
We willen samen optrekken, elkaar aanvullen en versterken en instappen als we zien dat er gaten ontstaan. We
nemen nadrukkelijk kennis van externe ontwikkelingen en doelstellingen van onze stakeholders en sluiten daar, waar
opportuun, vanuit een onafhankelijke positie bij aan. Stakeholders mogen verwachten dat wij, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid, onafhankelijk, verbindend en oplossingsgericht opereren en ons blijven ontwikkelen.
Dit zijn onze vijf voorgenomen kernwaarden en op deze waarden willen we aanspreekbaar zijn.
Daarnaast wil het Architectenregister een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van diversiteit gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. ‘Inclusief’
betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt, niet ondanks maar dankzij verschillen.
De komende tijd gebruiken we om onze missie en visie af te ronden en te vertalen naar een meerjarenplan en
meerjarenbegroting en beschrijven we wat dit betekent voor de ontwikkeling van onze organisatie.

OP WEG NAAR EEN NIEUWE MISSIE EN VISIE •
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AGENDA 2021-2024: DE 22E EEUW BEGINT NU
Inspiratie voor een toekomstvisie vinden we ook in de eind 2021 uitgebrachte agenda van het
College van Rijksadviseurs, waarin wordt gekeken naar Nederland over honderd jaar, en hoe
we daar nu op moeten gaan acteren. Het College gebruikt de periode 2021-2024 om letterlijk
een eeuw vooruit te kijken. Breed samengestelde toekomstateliers vormen daarvoor de basis.
Daarin gaat ver vooruitkijken én leren van het verleden om op die manier te ontdekken wat
we nu moeten doen en vooral niet moeten doen hand in hand. Het doel van de ateliers is het
ontwerpen van de transitie en tegelijk ook de voorwaarden daartoe. Hierbij wordt steeds
uitgegaan van een systeem in drie lagen:
1. Vitaal bodemwatersysteem.
2. Ordenende netwerken.
3. Land en stad: leefbaar en rechtvaardig.

ACTIEPROGRAMMA RUIMTELIJK ONTWERP 2021 – 2024

YOUNG INNOVATORS PROGRAMMA
In dit programma worden zes publieke opdrachtgevers gekoppeld aan
zes ‘young innovators’ op het gebied van ruimtelijk ontwerp. Onder
begeleiding van één van de rijksadviseurs wordt gewerkt aan een vraag
die de publieke opdrachtgever heeft gesteld. Het Architectenregister
is gekoppeld aan bureau MADAM. De vraag die wij hebben gesteld was
het ontwerpen van een 3D identiteit die inspiratie en richting kan geven aan onze
nieuwe missie en visie.
MADAM is een jong ontwerpbureau gevestigd in Amsterdam en Madrid. Met hun internationale
kijk op de ontwerppraktijk kunnen zij de vraag van jonge en/of internationale ontwerpers aan
het Architectenregister goed verwoorden. In hun uitwerking van onze vraag hebben ze zichzelf
en hun ‘peers’ als uitgangspunt genomen. Hun eerste verkenning werd gedaan met behulp van
een kaartspel waarin een groot aantal mogelijke activiteiten en doelstellingen van het Architectenregister zijn verwerkt. Door dit kaartspel te spelen en combinaties te maken van doelen en
acties, kwamen verschillende mogelijke ontwikkellijnen naar boven die zij verder hebben uitgewerkt in 3D vormen. Hieruit hebben ze een zestal ruimtes ontworpen die wij kunnen inzetten
om onze missie en visie uit te voeren. Zij noemden dit de ‘architecture of relationships’. Deze zes
ruimtes kunnen apart van elkaar bestaan, maar ook richting geven aan de keuze voor een nieuw
pand waarnaar het Architectenregister op zoek is. Dit pand moet zowel huisvesting bieden aan
het uitvoeren van de wettelijke taken als bijdragen aan de zichtbaarheid en positionering van
de vier disciplines binnen de samenleving.

Architecten en ontwerpers van de ruimtelijke omgeving worden steeds vaker gezien als
experts op het gebied van verandering. In het voorwoord van het Actieprogramma Ruimtelijke
Ontwerp (2021 – 2024) stellen ministers Ollongren en Van Engelshoven dat architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ‘een belangrijk instrument’ zijn om veranderingen
zoals klimaatadaptatie en de omschakeling naar kringlooplandbouw te laten slagen. Hierbij
speelt niet alleen ontwerp een rol, maar ook ontwerpend onderzoek: het gezamenlijk verbeelden
van de toekomst en ruimtelijke interventies door middel van onderzoek en experiment.
In ‘Ontwerp verbindt. Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021 – 2024’, worden vijf
actielijnen genoemd, waarbij we vanuit het Architectenregister willen aansluiten.
Actielijn 1
Actielijn 2
Actielijn 3
Actielijn 4
Actielijn 5
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De ontwerpagenda
Goed opdrachtgeverschap bij het Rijk
Inzet ontwerp bij regionale en lokale initiatieven
Versterken van competenties
Een ontwerpdialoog
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BUREAUZAKEN
ORGANISATIEONTWIKKELING

In reactie op de beleidsevaluatie uit 2019 (KWINK) is ook in 2021 werk gemaakt van het professionaliseren
van de bedrijfsvoering. Het digitaliseringsproces is doorontwikkeld, processen zijn op elkaar afgestemd, er is een
duidelijke omschrijving van taken en er is inzicht in de knelpunten met betrekking tot het uitvoeren van de taken
rond het primaire proces van inschrijving. Concreet betekent dit dat er mensen zijn aangenomen om dit werk te
doen en veel geïnvesteerd is in samenwerking met externe experts om technische kennis op gebied van digitalisering, financiën en bedrijfsvoering daar waar nodig aan te vullen.

JAARREKENING

In de jaarrekening 2021 zijn de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten 2021 opgenomen,
evenals de door AREP Accountants in Rotterdam afgegeven controleverklaring bij de jaarrekening. Voor een verdere uiteenzetting van de financiën van het Architectenregister in 2021 wordt naar de jaarrekening verwezen.

WNT VERANTWOORDING

Het Architectenregister heeft een toezichthoudend bestuur dat benoemd is door de minister van OCW. Geen
van de bestuursleden ontving over 2021 een bezoldiging hoger dan het gestelde algemene WNT maximum. Dit
geldt ook voor de directeur.

BEZWAREN

In 2021 heeft het Architectenregister bezwaarschriften ontvangen van twee examenkandidaten aan wie de
examencommissie geen getuigschriften heeft toegekend. De examencommissie beslist in 2022 over dit bezwaar.
Op en voor het Architectenregister waren en zijn de volgende mensen werkzaam:

BUREAU
- Simone Artz;
- Lodys Coffi;
- Anneleen de Jong (in dienst april 2021);
- Marjolein Kroon (in dienst juni 2021)
- Danielle Pipper;
- Jorrit Rosema, directeur
- Mayram Sarkesian (in dienst januari 2021);
- Julia van der Veen

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB) VERZOEKEN

In het verslagjaar ontving het Architectenregister geen verzoeken om openbaarmaking van stukken op grond van
de WOB.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Via het online architectenregister kan iedereen nagaan of en zo ja onder welke titel(s) een bepaalde persoon in
het register staat ingeschreven. Ingeschrevenen kunnen zelf kiezen of en welke gegeven ze willen laten zien. in
hun eigen inlogomgeving op architectenregister.nl kunnen zij hun persoonsgegevens inzien en aanpassen.

ICT VEILIGHEID EN DATALEKKEN

In 2021 heeft het Architectenregister geen datalekken gehad. Signalen over mogelijke ICT risico’s zijn direct
samen met onze ict-dienstverleners opgepakt.

KLACHTEN

Met name in het eerste deel van het jaar was er onderbezetting en waren er achterstanden. In 2021 heeft
het Architectenregister ontevreden reacties ontvangen over de volgende onderwerpen:
- inning van de jaarlijkse bijdrage
- doorhaling van inschrijving op basis van achterstallige betaling
- doorlooptijd van product- en dienstverlening
- telefonische bereikbaarheid
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ZELFSTANDIGE ROUTE BEROEPSERVARING
Marilou Remmelts, coördinator zelfstandige
route BEP
- Ifke Brunnings, secretaris zelfstandige route BEP
- Sonja Kamp, secretaris zelfstandige route BEP
(per 15 januari 2022)

BESTUUR
Het Architectenregister heeft een toezichthoudend bestuur, bestaande uit een voorzitter
en twee bestuursleden, die allen zijn benoemd
door de voor de Wet op de architectentitel (WAT)
eerstverantwoordelijke minister, de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Eén
van de bestuursleden is benoemd op voordracht

van de beroepsorganisaties; het andere bestuurslid
is afkomstig uit de kring van de ingeschrevenen
die geen lid zijn van een beroepsorganisatie.
- Maartje Luisman;
- Roel Steenbeek, voorzitter;
- Evelien van Veen.

RAAD VAN ADVIES
Deze raad is samengesteld uit onafhankelijke
personen met raakvlakken en/of ervaring met de
sector. De raad komt gemiddeld twee keer per jaar
bij elkaar, waarbij bestuur en directie onderwerpen
voorleggen waarop verdieping gewenst is. Tevens
geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan
het bestuur. Raad van advies leden ontvangen
hiervoor een vergoeding.
- Agnes Franzen;
- Edwin Kuil;
- Lennert Middelkoop;
- Tobias Verhoeven.
- Vacature i.v.m. aftreden Syb Groenenveld in 2021
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DESKUNDIGEN BUITENLANDSE DIPLOMA’S
Voordat het Architectenregister een besluit neemt
over de erkenning van buitenlandse kwalificaties,
kan aan een deskundige in de betreffende
discipline advies gevraagd worden. Deskundigen
ontvangen hiervoor een vergoeding. Dit zijn de
deskundigen:
- Rob Aben;
- Roberto Cavallo;
- Cees Doevendans;
- Ko Jacobs;
- Richard Koek;
- Chris van Langen;
- Kees Spanjers;
- Jacob Voorthuis.

COMMISSIES
Het Architectenregister heeft negen commissies
ingesteld bij of krachtens de wet, bestaande uit
leden die werkzaam zijn in de vier beroepsgroepen
en andere deskundigen. Bureau Architectenregister ondersteunt de commissies door het bieden
van procesondersteuning en het uitvoeren van
secretariële activiteiten, zoals verslaglegging, het
contact met examenkandidaten, het inplannen
van gesprekken en het versturen van facturen.
Commissieleden ontvangen een vergoeding voor
hun werk.
DE EXAMENCOMMISSIE VOOR INTERIEURARCHITECTEN:
- Ingeborg Horst;
- Hubert van Keulen;
- Hans Maréchal, voorzitter.
DE EXAMENCOMMISSIE VOOR TUIN- EN
LANDSCHAPSARCHITECTEN:
- Rob Aben, voorzitter;
- Marlies Brinkhuijsen;
- Steven Slabbers (per 1-1-2022 Robbert
de Koning, voorzitter, opgevolgd).

DE EXAMENCOMMISSIE VOOR ARCHITECTEN:
- Nicolette Huibrechtse;
- Paul Kuitenbrouwer, voorzitter;
- Alexander Pols;
DE EXAMENCOMMISSIE VOOR STEDENBOUWKUNDIGEN:
- Maurice Harteveld;
- Marjolein Peters;
- Petra Sala, voorzitter.
DE COMMISSIE INSCHRIJVING ONDER EEN ANDERE TITEL:
- Rob Kalmthout, voorzitter;
- Judith Korpershoek;
- Anneke Nauta;
- Gerrit Schilder jr.;
- Enno Zuidema.
DE COMMISSIES BEROEPSERVARINGPERIODE
ARCHITECTUUR:
- Tom Bokkers;
- Willemien van Duijn;
- Barbara Kuit;
- Alexander Pols.
DE COMMISSIE BEROEPSERVARINGPERIODE
STEDENBOUW:
- Margarette Neep;
- Jerryt Krombeen.
Zij zijn beiden per 1 februari 2022 Foke de Jong
en Matthijs de Boer opgevolgd.
DE COMMISSIE BEROEPSERVARINGPERIODE
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR:
- Rob Aben;
- Marit Janse.
DE COMMISSIE BEROEPSERVARINGPERIODE
INTERIEURARCHITECTUUR:
- Det van Oers
- Frans Pijpers
Zij zijn per 1 maart 2022 Taco Hylkema
en Anja Dirks opgevolgd.
BEZWAARCOMMISSIE ARCHITECTUUR:
- Kees van der Hoeven, voorzitter;
- Herman Prast;
- Anke Zeinstra.

VAN HET BESTUUR
Terugkijkend op het jaar 2021 zien we veel gelijkenis met het jaar daarvoor. Als gevolg van het coronavirus moest onze dienstverlening inclusief de beroepservaring wederom grotendeels digitaal plaatsvinden.
Ook onze eigen vergaderingen en contacten met stakeholders vonden plaats via Teams. Natuurlijk, het
went en het werkt. Maar je mist een essentiële dimensie. Het is een compliment aan onze medewerkers dat
processen doorgang vonden en dat tegelijkertijd is gewerkt aan eerder opgelopen achterstanden. U heeft de
resultaten in dit jaarverslag kunnen lezen. Gedurende het jaar is gekozen de organisatie wat betreft formatie
te versterken, omdat er veel op ons bord lag en komt. Voor de bekostiging hiervan was reeds een bestemmingsreserve gevormd.
De noodzaak tot versterking en professionalisering heeft onder andere te maken met het door ons ingezette
traject van missie en visie vorming. Omdat, samen met het Ministerie, besloten is met de zoektocht naar een
fusiepartner te stoppen, hebben wij doordacht wat een zelfstandige voortzetting zou kunnen betekenen
voor de toekomst van het Architectenregister. Dat hebben we ook besproken met onze raad van advies
en een aantal stakeholders. De definitieve visie en missie worden rond de komende zomer vastgesteld en
gecommuniceerd. Vervolgens worden deze omgezet in een meerjarenplan en een financiële prognose. Zichtbaar wordt hoe wij onze kennis en onafhankelijke positie willen inzetten voor de kwaliteit van de ontwerpende
disciplines en de gebouwde omgeving en het landschap.
Het bestuur handelt bewust op gepaste afstand van de directie en medewerkers. Het past bij de situatie en
het type organisatie om binnen kaders ruimte te geven. Dat vraagt ook een professionele aansturing met
een directeur die zijn verantwoordelijkheid neemt en ambitie in evenwicht houdt met wat de organisatie
aankan. We zijn blij dat Jorrit Rosema zich na een interim-periode definitief als directeur aan het register
heeft verbonden. Onze samenwerking smaakt naar meer.
Net als vorig jaar sluiten we helaas af met een verlies. Samen met de directie hebben we desondanks besloten
om de professionaliseringsslag ten gunste van ingeschrevenen en stakeholders voort te zetten en een
afname van het eigen vermogen te accepteren in plaats van een oplossing te zoeken in een forse tariefverhoging om tekorten te dekken. Onze filosofie is eerst de toegevoegde waarde van de titel en het Architectenregister te verhogen, evenals de interactie met de ontwerpende disciplines en het werkveld. Tegelijk
doen wij als ZBO een beroep op ons Ministerie om financieel en eventueel organisatorisch meer bij te
dragen aan onze taken, zeker nu besloten is voor een zelfstandige toekomst. Met hen is afgesproken dit jaar
te komen tot een update van onze samenwerking en financiële relatie. Daarbij worden als onderleggers onze
nieuwe missie en visie en onze meerjarenprognose gehanteerd. Wij ervaren ambtelijk een constructieve
opstelling.
Het jaar 2022 kan gezien worden als een doorstart op basis van een nieuwe missie en visie, uitdagend maar
ook spannend. We vertrouwen er op dat we in samenwerking met onze ingeschrevenen en stakeholders tot
een mooi resultaat komen.
Roel Steenbeek | Voorzitter Bestuur Architectenregister
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WETTELIJKE TAKEN VAN
HET ARCHITECTENREGISTER
Het Architectenregister is een zelfstandig bestuursorgaan op publiekrechtelijke grondslag en met
eigen rechtspersoonlijkheid. Kader stellend voor de verhouding tussen het Architectenregister en
OCW is de Kaderwet Zelfstandig bestuursorganen. Zelfstandig bestuursorgaan het Bureau
Architectenregister is, op grond van de op 1 januari 2011 in werking getreden gewijzigde Wet op
de Architectentitel, ingesteld als opvolger van de Stichting Bureau Architectenregister. De gewijzigde Wet op de Architectentitel (2011) draagt ons een aantal taken op en kent ons een
aantal bevoegdheden toe. Deze zijn op te delen in vier categorieën:
1. het beheer van het register;
2. werkzaamheden als bevoegde autoriteit;
3. werkzaamheden met betrekking tot bij- en nascholing en de Beroepservaringperiode;
4. overige wettelijke taken en bevoegdheden.
Het beheer van het register
•
•
•

•
•

Het verrichten van inschrijvingen en van doorhalingen van inschrijvingen in het
architectenregister.
Erkennen van in het buitenland behaalde diploma’s op het gebied van interieurarchitectuur,
architectuur, stedenbouwkunde of tuin- en landschapsarchitectuur.
Vaststellen van nadere eisen waaraan een ingeschrevene moet voldoen die onder een andere
titel in het register wenst te worden ingeschreven en het nemen van beslissingen op verzoeken
om inschrijving onder een andere titel.
Aan elke verzoeker doen van (schriftelijke) opgave of een persoon in het architectenregister
staat ingeschreven en onder welke titel;
Op verzoek verlenen van een certificaat aan een persoon die werkzaam is op het gebied van
de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur en zich
door de kwaliteit van zijn prestaties op het betreffende vakgebied naar het oordeel van BA in
het bijzonder heeft onderscheiden;

Werkzaamheden als bevoegde autoriteit
•

•
•

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.
Nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten van de andere EU-lidstaten;
Verstrekken van informatie over de wettelijke voorschriften met betrekking tot de beroeps-
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•

•
•

uitoefening van interieurarchitect, architect, stedenbouwkundige of tuin- en landschapsarchitect 		
in Nederland, alsmede over de inschrijving in het architectenregister en de wettelijke gevolgen daarvan.
Aan een ingeschrevene in het register op diens verzoek afschriften verstrekken van bij de
inschrijving overgelegde documenten of een verklaring/attest omtrent de periode waarin
betrokkene geacht kan worden werkzaam te zijn geweest op zijn vakgebied;
Optreden tegen het onrechtmatig gebruik van de beschermde architectentitel, onder meer door
het instellen van gerechtelijke procedures.
Bureau Architectenregister biedt voorts belanghebbenden ondersteuning bij de uitoefening
van hun rechten krachtens de richtlijn om in Nederland of een andere betrokken staat op het
gebied van de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur
zelfstandig of in loondienst beroepswerkzaamheden te verrichten of op een van die gebieden
tijdelijk en incidenteel overeenkomstig de richtlijn diensten te verrichten

Werkzaamheden met betrekking tot bij- en nascholing en de Beroepservaringperiode
•
•
•
•
•

Vaststellen van regels met betrekking tot de examens voor interieurarchitecten, architecten,
stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten en het organiseren van die examens.
Vaststellen van regels met betrekking tot de tweejarige Beroepservaringperiode en het (doen)
uitvoeren van die regels.
Op verzoek besluiten dat het getuigschrift van een Academie van Bouwkunst vrijstelling
oplevert van de tweejarige Beroepservaringperiode.
Besluiten dat een persoon een met de Regeling Beroepservaringperiode vergelijkbare beroepservaring heeft opgedaan;
Vaststellen van kwalitatieve beleidsregels ter zake van passende bij- en nascholing voor
interieurarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten.

Overige wettelijke taken en bevoegdheden
•

•

Bureau Architectenregister betrekt de beroepsorganisaties en de ongeorganiseerden bij de
voorbereiding en aanpassing van de nadere eisen en regels omtrent inschrijving in het register,
examens en de Beroepservaringperiode
Bureau Architectenregister kan ministeries adviseren over aangelegenheden die betrekking
hebben op of in relatie staan met het werkterrein van BA.

Niet wettelijke taak

Naast de wettelijke taak om regels vast te stellen met betrekking tot de tweejarige Beroepservaringperiode en deze (doen) uitvoeren, heeft het Architectenregister ook een niet wettelijke taak: het uitvoeren
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van de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode. De zelfstandige route is één van de mogelijke
routes die een afgestudeerde kan volgen om de Beroepservaringperiode te doorlopen. Een andere route
is het integrale programma dat door BNA/PEP uitgevoerd wordt. In de Regeling Beroepservaringperiode
is opgenomen dat het Architectenregister commissies Beroepservaringperiode aanstelt voor de verschillende disciplines

Financiering

De WAT, artikel 7, stelt dat het Architectenregister alle kosten draagt die uit de uitvoering van de aan hem
bij deze wet opgedragen taken voortvloeien, door tarieven te vragen voor haar diensten en een jaarlijkse
bijdrage te vragen aan alle ingeschrevenen. Ingevolge de WAT kan het bestuur van BA tarieven vaststellen
voor een vergoeding voor onder meer het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Deze tarieven dienen
ingevolge de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen door de eerstverantwoordelijke minister te worden
goedgekeurd. Het Architectenregister rekent tarieven voor de vergoeding van de volgende zaken:
•
De behandeling van een verzoek om inschrijving in het register en de inschrijving daarin;
•
De jaarlijkse instandhouding van de inschrijving in het register;
•
De behandeling van de aanvraag om erkenning van een opleidingstitel of een getuigschrift;
•
De toelating tot en het afleggen van het examen;
•
De toelating tot en het afleggen van de procedure inschrijven onder een andere titel;
•
De behandeling van een verzoek om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het
doorlopen van de tweejarige Beroepservaringpseriode;
•
Het doorlopen van de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode.
Daarnaast is er een aantal taken waarvan de WAT stelt dat deze door OCW worden bekostigd. De
afgelopen jaren was hiervoor jaarlijks 90.000 euro beschikbaar.
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