Reglement op het College
van Toezicht en de Raad van
Beroep
Als bedoeld in de artikelen 1 en 37 van de
Statuten van de Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst Bond van
Nederlandse Architecten BNA.

-

1 BEGRIPSBEPALINGEN
ARTIKEL 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
- vereniging: Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst Bond van
Nederlandse Architecten BNA;
- Ledenraad: ledenraad van de vereniging;
- bestuur: bestuur van de vereniging;
- college: college van toezicht;
- raad: raad van beroep;
- gedragsregels: gedragsregels als bedoeld in de
statuten van de vereniging;
- lid: een lid in de zin van de statuten van de
vereniging;
- klager: het lid, het lid in de hoedanigheid van
deken, de opdrachtgever van een lid, de
architect en een andere rechtstreeks
belanghebbende alsmede het bestuur, wanneer
een hunner een klacht heeft ingediend;
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klacht: een schriftelijke mededeling, bestemd
voor het college van toezicht inhoudende de
stelling dat een lid of een lid in de hoedanigheid
van deken heeft gehandeld of iets heeft
nagelaten in strijd met de gedragsregels
alsmede, voorzover het bestuur als klager
optreedt, de stelling dat een lid het belang van
de vereniging of de uitoefening van het beroep
aantoonbaar heeft geschaad door diens
handelen of nalaten in strijd met de
gedragsregels;
architect: personen ingeschreven in het
architectenregister als bedoeld in de Wet op de
architectentitel.
algemene vergadering: algemene vergadering
van de vereniging, vervangen in 2010 door de
Ledenraad.

2 ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 2
1. Het college bestaat uit een voorzitter, twee
secretarissen, allen meester in de rechten en ten
minste vijf leden.
2. De raad bestaat uit een voorzitter, secretaris en
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3.

4.

5.

6.

7.

plaatsvervangend secretaris, allen meester in de
rechten en ten minste drie leden.
De voorzitter, secretarissen, plaatsvervangend
secretaris en de leden van het college en de
raad worden op voordracht van het bestuur
benoemd door de Ledenraad voor een tijdvak
van drie jaar.
De leden worden gekozen uit de architect-leden
van de vereniging.
De voorzitter, secretaris en plaatsvervangend
secretaris van het college en de raad zijn telkens
voor drie jaar herbenoembaar.
De leden zijn eenmaal voor drie jaar
herbenoembaar. Het college en de raad stellen
een rooster van aftreden op.
Het college respectievelijk de raad benoemt uit
zijn leden een plaatsvervangend voorzitter. Deze
vervangt de voorzitter in geval van diens
ontstentenis.
De voorzitter en bij diens afwezigheid de
plaatsvervangend voorzitter neemt deel aan alle
zittingen van het college en de raad.
De functies van voorzitter, secretaris en
plaatsvervangend secretaris van het college en
de raad zijn bezoldigde functies en komen ten
laste van de vereniging.

3 COLLEGE VAN TOEZICHT EN DE RAAD
VAN BEROEP
ARTIKEL 3
1. Het college en de raad vergaderen tenminste
eenmaal per jaar gezamenlijk en beslissen over
alle zaken voorzover in het reglement niet
anders is bepaald.
Het college en de raad brengen ieder jaarlijks
vóór 1 mei verslag uit van hun werkzaamheden
aan het bestuur.

4 COLLEGE VAN TOEZICHT
ARTIKEL 4
1. De tuchtrechtspraak wordt namens het college
in eerste aanleg uitgeoefend door de
(plaatsvervangend) voorzitter samen met twee
leden van het college, aangewezen door de
(plaatsvervangend) voorzitter. Zij beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen.
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5 RAAD VAN BEROEP
ARTIKEL 5
1. De behandeling in beroep geschiedt door de
(plaatsvervangend) voorzitter samen met twee
leden van de raad, aangewezen door de
(plaatsvervangend) voorzitter. Zij beslissen bij
gewone meerderheid van stemmen.

6 ADMINISTRATIEKOSTEN
ARTIKEL 6
1. Zowel voor het in behandeling nemen van een
klacht of gelijktijdig ingediende klachten door het
college als voor het in behandeling nemen van
een hoger beroep door de raad is klager dan wel
degene die beroep instelt een bedrag aan
administratiekosten verschuldigd. De hoogte van
de bedragen wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld.
2. Van het betalen van administratiekosten zijn
uitgezonderd de leden, hun opdrachtgevers, het
lid in de hoedanigheid van deken en het bestuur.
3. Het bedrag moet worden voldaan aan de
vereniging en door deze zijn ontvangen uiterlijk
binnen drie weken na ontvangst van de klacht
dan wel het beroepschrift.
4. Klager kan bij het indienen van zijn klacht dan
wel het beroepschrift tevens verzoeken van het
betalen van administratiekosten te worden
vrijgesteld omdat hij als onvermogend moet
worden aangemerkt. Op dit verzoek wordt voorafgaande aan de verdere behandeling door het college dan wel de raad in hoogste
instantie beslist. Op de datum van de eventuele
afwijzende beslissing vangt de in lid 3 bedoelde
termijn aan.
5. De administratiekosten worden terugbetaald
wanneer klager dan wel degene die beroep
instelt geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt
gesteld.

7 UITSPRAKEN EN MAATREGELEN
ARTIKEL 7
1. Alle beslissingen worden schriftelijk gegeven en
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zijn met redenen omkleed.
2. Het college kan, indien gehandeld is in strijd met
de gedragsregels, één of meer van de
navolgende maatregelen nemen:
a waarschuwing;
b berisping;
c openbaarmaking van de uitspraak op een door
het college te bepalen wijze;
d veroordeling van hetzij klager hetzij beklaagde
in de kosten van de behandeling (anders dan de
administratiekosten als bedoeld in artikel 6);
e geldboete van ten hoogste € 50.000,-- te
voldoen aan de vereniging;
f voordracht aan het bestuur tot ontzetting uit het
lidmaatschap.
3. Het college kan bepalen dat de handeling in zo
geringe mate in strijd is met de gedragsregels of
slechts in zo geringe mate verwijtbaar is, dat
geen maatregel wordt opgelegd.

8 PROCESREGLEMENT
ARTIKEL 8
1. Ter nadere uitwerking van dit reglement en ter
bepaling van de procesorde stellen het college
en de raad tezamen, gehoord het bestuur, een
procesreglement vast dat niet in strijd mag zijn
met het in dit reglement bepaalde.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 juli
1998. Aldus vastgesteld door de Algemene
Vergadering van de Koninklijke Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse
Architecten BNA op 11 juni 1998.

Gewijzigd door de Algemene Vergadering van de
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA
op 13 november 2002.
Vastgesteld door de Algemene Vergadering van de
BNA op 9 december 2005 en in werking getreden
op 1 januari 2006.
Redactioneel gewijzigd in januari 2012 (algemene
vergadering vervangen door Ledenraad).

Reglement op het College van Toezicht en de Raad van Beroep

03

