Gedragsregels

Gedragsregels van de Koninklijke Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst Bond van
Nederlandse Architecten BNA, de
branchevereniging van architectenbureaus,
bepalen hoe de leden beroepsmatig handelen
en zich tegenover de samenleving, hun
opdrachtgevers en hun collega’s gedragen.
Onverminderd de rechten en plichten die
voortvloeien uit het lidmaatschap van de BNA
houden de leden van de BNA zich aan deze
Gedragsregels en de nationale regels van het
land waarin het beroep wordt uitgeoefend.

0 VOORAF
In deze gedragsregels wordt onder ‘architect’
verstaan:
(a) de persoon die architect en persoonlijk BNA-lid
is;
(b) het bureau, de praktijk of de organisatie dat/die
architectenwerkzaamheden uitoefent en bureaulid
van de BNA is.
Klachten over persoonlijke leden die verbonden zijn
aan een bureaulid, worden geacht te zijn gericht
tegen het bureaulid.

1 HOOFDREGEL
De architect is gehouden de opdrachtgever
onafhankelijk en deskundig in een
vertrouwenspositie als adviseur terzijde te staan.
De architect behartigt de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten en kunnen, in het
besef niet alleen verantwoordelijk te zijn jegens de
opdrachtgever, maar ook tegenover de
samenleving, de omgeving en de collega’s.

2 ALGEMEEN
1. De architect als onafhankelijk
beroepsbeoefenaar houdt de eigen
deskundigheid en vakbekwaamheid op peil.
2. De architect heeft de vrijheid om in algemene
zin bekendheid aan het bureau te geven en aan
de deskundigheid, ervaring en capaciteit
waarover het beschikt.
3. De architect als werkgever informeert de
medewerkers omtrent deze gedragsregels en
ziet erop toe dat zij zich hieraan houden.
4. De architect bedingt of aanvaardt geen geldelijk
belang of enig ander voordeel van derden, noch
kent deze toe aan derden bij het verkrijgen,
verlenen, aanvaarden of uitvoeren van een
opdracht.

3 SAMENLEVING EN OMGEVING
1. De architect houdt rekening met de gevolgen
van de beroepsuitoefening voor de samenleving
en de omgeving.
De architect die een opdracht daarmee in strijd
acht, vestigt de aandacht van de opdrachtgever
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hierop en zet zich in om de strijdigheid op te
heffen.

4 OPDRACHTGEVER
1. De architect zorgt ervoor te beschikken over
voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en
capaciteit van het bureau, dan wel deze van
buitenaf in te schakelen, om de opdracht uit te
voeren.
2. De architect aanvaardt opdrachten op basis van
een overeenkomst waarin de wederzijdse
rechten en plichten van opdrachtgever en
architect deugdelijk zijn vastgelegd.
3. De architect neemt deel aan ontwerpwedstrijden
op basis van voorwaarden waarin de
wederzijdse rechten en plichten van uitschrijver
en architect deugdelijk zijn vastgelegd.
4. De architect behandelt de door de
opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte
gegevens als zodanig.

Door de Algemene Vergadering van de Koninklijke
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond
van Nederlandse Architecten BNA gewijzigd door
op 13 november 2002 en opnieuw gewijzigd op 8
december 2006.
In verband met de transformatie van de BNA tot
brancheorganisatie zijn deze gedragsregels in 2014
aangepast. In de aanhef stond: “beroepsvereniging
van architecten” , dat werd “branchevereniging van
architectenbureaus”. Toegevoegd werd ook de tekst
onder ‘0 Vooraf’.
Deze wijzigingen zijn vastgesteld door de
Ledenraad op 5 maart 2014.

5 COLLEGA’S
1. De architect respecteert en erkent de rechten en
plichten van en tussen de collega’s die
voortvloeien uit wetgeving, de statuten van de
BNA en deze gedragsregels.
2. De architect gaat na, alvorens de opdracht te
aanvaarden, of deze dezelfde is als de opdracht
die eerder aan een collega is verstrekt. Indien
dit het geval is, treedt de opvolgende architect in
overleg met de collega teneinde vast te stellen
of de opdracht rechtsgeldig is beëindigd. De
opvolgende architect is vrij in het nemen van de
beslissing van de aanvaarding van de opdracht.
3. De architect die een opdracht verkrijgt tot het
wijzigen van een gebouw, geeft, alvorens met
de werkzaamheden aan te vangen, de
oorspronkelijke architect de gelegenheid tot
overleg over deze wijzigingen. De
oorspronkelijke architect zal zich niet tegen de
opdracht verzetten, onverlet al zijn rechten.
4. De architect geeft erkenning aan het aandeel
dat de collega(‘s) en medewerker(s) in het
ontwerp hebben gehad.

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA
op 11 juni 1998.
Deze regels treden in werking met ingang van 1 juli
1998.
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