STATUTEN BNA

DEFINITIES
ARTIKEL 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:
vereniging:
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten
BNA;
architect:
een natuurlijk persoon die als architect, interieurarchitect, stedenbouwkundige of tuin- en
landschapsarchitect in het Nederlandse architectenregister is ingeschreven;
leden:
bureauleden en persoonlijke leden; alleen bureauleden zijn leden in de zin van Titel 2 Boek 2
Burgerlijk Wetboek;
bureauleden:
architecten die zelfstandig een praktijk uitoefenen, bureaus die architectenwerkzaamheden
verrichten in de vorm van een rechtspersoon, waarvan ten minste één van de bestuurders
architect is, personenvennootschap en andere samenwerkingsverbanden, waarin ten minste
één architect een praktijk uitoefent en beherend vennoot is en andere organisaties die op grond
van de statuten en het huishoudelijk reglement door het bestuur als lid zijn toegelaten;
bestuurder van een bureaulid: de architect die zelfstandig de praktijk uitoefent of een natuurlijk
persoon die statutaire bestuurder is van de rechtspersoon of die maat of (beherend) vennoot is
van de personenvennootschap of van het andere samenwerkingsverband;
contactpersonen:
een natuurlijk persoon die bestuurder is van een bureaulid en die door het bureaulid als vaste
vertegenwoordiger van dit lid ten opzichte van de vereniging is aangewezen;
een wijziging van de persoon die als contactpersoon is aangewezen dient door het bureaulid
ten minste één maand vóór de wijziging te worden gemeld;
persoonlijke leden:
natuurlijke personen die als architect-lid, directeur-lid, kandidaat-lid, geassocieerd-lid, senior-lid
of erelid zijn toegelaten of benoemd;
stemgerechtigde leden:
bureauleden;

architect-leden:
architecten, werkzaam bij een bureaulid, die naar het oordeel van het bestuur beschikken over
voldoende gekwalificeerde praktijkervaring en door hun handelingen en gedragingen waardig
geacht kunnen worden het architectenberoep als lid van de vereniging uit te oefenen en actief
deelnemen aan het beroepsleven;
directeur-leden:
bestuurders van een bureaulid, die zelf geen architect zijn;
kandidaat-leden:
natuurlijke personen die een architectenopleiding in de zin van de Wet op de architectentitel
met succes hebben afgerond, de voor de inschrijving als architect verplichte beroepspraktijk
ervaring op doen en werkzaam zijn bij een bureaulid;
geassocieerd-leden:
natuurlijke personen die werkzaam zijn op een architectenbureau, in het onderwijs of het
onderzoek doch daarin geen architectenwerkzaamheden verrichten, maar die gedurende een
ruime periode een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de beroepsuitoefening van de
architecten en die door het bestuur als geassocieerd-lid zijn benoemd;
met ingang van één januari tweeduizend dertien worden geen nieuwe geassocieerd-leden meer
toegelaten;
senior-leden:
voorheen architect-leden, die ten genoege van het bestuur aangetoond hebben gezien hun
leeftijd niet meer actief deel te nemen aan het beroepsleven;
ereleden:
natuurlijke personen die op voordracht van (groepen van) leden door het bestuur als ereleden
zijn benoemd op grond van hun verdienste aan de architecten-vakontwikkeling in Nederland
en/of aan de doelstelling van de vereniging door zich internationaal te manifesteren;
met ingang van één januari tweeduizend dertien worden geen nieuwe ereleden meer benoemd;
architectenregister:
het register als bedoeld in de Wet op de architectentitel;
ledenraad:
de vergadering van afgevaardigden die het hoogste orgaan van de vereniging vormt;
afgevaardigden:
door de bureauleden gekozen bestuurders van bureauleden die gezamenlijk de ledenraad
vormen;
bestuur:
het bestuur van de vereniging bestaande uit:
- de voorzitter van de vereniging, die tevens als voorzitter van het bestuur en de ledenraad
fungeert;
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- de vice-voorzitter van de vereniging;
- ten minste vijf en ten hoogste negen andere bestuursleden;
directeur:
de persoon, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde
beleid, de dagelijkse leiding en de organisatie van de vereniging alsmede de externe
communicatie en de interne communicatie binnen (de organen van) de vereniging;
medewerkers:
de werknemers van de vereniging die - onder leiding van de directeur - de dagelijkse
werkzaamheden binnen de vereniging verzorgen en de organen van de vereniging (inclusief
werkgroepen, commissies, regio´s en dergelijke) ondersteunen;
college van toezicht:
het college dat in het algemeen toezicht houdt op de wijze waarop de leden hun beroep en de
dekenen hun functie uitoefenen; dit college kan maatregelen nemen tegen deze leden en deze
dekenen;
de taak en werkwijze van dit college, alsmede de door dit college anders dan ontzetting op te
leggen maatregelen, zijn bij een reglement vastgelegd;
raad van beroep:
het college bij wie in beroep kan worden gegaan tegen een uitspraak van het college van
toezicht;
de taak en werkwijze van dit college alsmede de door dit college anders dan ontzetting op te
leggen maatregelen, zijn bij een reglement vastgelegd;
dekenen:
door het bestuur benoemde natuurlijke personen die in een bepaald geografisch gebied
fungeren als wegwijzers, bemiddelaars en vertrouwenslieden in kwesties tussen leden onderling
en tussen opdrachtgevers en leden;
de taak en werkwijze van deze personen zijn bij afzonderlijk reglement vastgelegd;
beleidsadviescommissies:
commissies die het bestuur adviseren op bepaalde beleidsgebieden;
commissie financiën: de uit bestuursleden samengestelde commissie, die namens het bestuur
met de directeur overlegt over alle financiële aangelegenheden;
de taak en werkwijze van deze commissie zijn bij reglement vastgelegd;
overige commissies en werkgroepen:
commissies en werkgroepen die door het bestuur al dan niet ad hoc en gelieerd aan een
beleidsadviescommissie zijn of worden ingesteld met een door het bestuur vastgestelde
taakopdracht;
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kubus:
het onderscheidingsteken, dat kan worden uitgereikt aan een persoon, een groep personen of
een instelling die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de architectuur of de
bevordering van de bouwkunst; de te hanteren criteria zijn nader in een reglement vastgelegd;
tectotroop:
het onderscheidingsteken, dat kan worden uitgereikt aan persoonlijke leden die zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging op bestuurlijk en/of inhoudelijk gebied bij het
bevorderen van de beroepsuitoefening door de architect;
de te hanteren criteria zijn nader in een reglement vastgelegd.

NAAM EN ZETEL.
ARTIKEL 2.
1. De vereniging draagt de naam:
Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten
BNA.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN.

ARTIKEL 3
1.
De vereniging is een algemene brancheorganisatie van architectenbureaus en stelt zich ten doel
de beroepsuitoefening van haar leden, een en ander in de ruimste zin des woords, te bevorderen
met name door:
a
De bevordering van de kwaliteit van gebouwde en ongebouwde omgeving
het positioneren van de kracht van het ontwerp voor de kwaliteit van de omgeving;
het tonen van de meerwaarde van architectuur voor omgeving en samenleving;
het stimuleren van architecten om hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van
samenleving en omgeving;
het stimuleren van de belangstelling voor architectuur;
de bevordering van de architectuur
b
De versterking van de vakuitoefening door architecten
het bij de tijd houden van de randvoorwaarden waarbinnen de uitoefening van het
architectenberoep moet plaatsvinden;
het voortdurend toetsen en aanpassen van de uitoefening van het architectenberoep aan de
maatschappelijke ontwikkelingen;
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-

het versterken van de vakbekwaamheid van architecten en medewerkers van
architectenbureaus;
het bevorderen van een goede opleiding zowel voor architecten als voor medewerkers op
de architectenbureaus;
het geven van voorlichting over het beroep van architect en de rol en betekenis van het
architectenbureau in het bouwproces.

c
De behartiging van de zakelijke belangen van architectenbureaus
de behartiging van de financieel economische belangen van de architectenbureaus;
de versterking van het ondernemerschap van architectenbureaus;
het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de architectenbranche;
de promotie bij opdrachtgevers van de dienstverlening door architecten;
het zorgdragen voor een juiste rechtsverhouding tussen opdrachtgevers en architecten.
2.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die daartoe dienstig zijn en in het
bijzonder door, al dan niet in samenwerking met andere organisaties:
- het opstellen, handhaven en actueel houden van een gedragscode voor de leden;
- politieke en maatschappelijke lobby;
- het voeren van overleg met de overheid, opdrachtgevers en andere participanten in de bouw;
- het doen verrichten van onderzoek en ontwikkelingswerk;
- het organiseren van opleidings- en scholingsactiviteiten;
- het (laten) organiseren van bijeenkomsten en netwerken;
- het uitgeven van publicaties, digitaal en op papier;
- het vertegenwoordigen van de bureauleden in de onderhandelingen met de
werknemersorganisaties ten behoeve van het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten;
- het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten.

DUUR.
ARTIKEL 4.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP.
ARTIKEL 5.
Omtrent het voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap gesteld beslist het bestuur.
De eisen voor het verkrijgen van het lidmaatschap en de wijze van de beoordeling daarvan
worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
Het bestuur heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen een bureau of een deel van een
bureau dat niet voldoet aan de in de statuten vastgelegde eisen toe te laten als bureaulid mits:
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het bureau als hoofdactiviteit onafhankelijk ontwerp- en/of advieswerk in het ruimtelijk
domein verricht; en
de directie c.q. de eigenaren van het bureau schriftelijk verklaren binnen de hele
organisatie de verplichtingen van de vereniging in acht te nemen, waaronder in het
bijzonder de gedragsregels en het tuchtrecht van de vereniging.

Voor bovengenoemde toelating komen in aanmerking:
a delen van bureaus die:
- binnen het bureau als een architectuurafdeling, -divisie of -sectie een herkenbare
positie hebben; en
- zich in de markt als architectenbureau manifesteren; en
- ten minste één architect in de dagelijkse leiding van de betreffende afdeling, divisie of
sectie hebben opgenomen.
b bureaus die:
architectenwerkzaamheden verrichten en
- zich daarmee manifesteren in de markt en
- ten minste één architect werkzaam hebben en
- de architectenwerkzaamheden onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van een
architect laten verrichten.
c bureaus die:
- werkzaamheden verrichten binnen een of meer van de disciplines architectuur,
stedenbouw, interieurarchitectuur of tuin- en landschaparchitectuur in samenwerking
met raadgevend ingenieurs en
- ten minste één ingeschrevene in het wettelijk architectenregister als bestuurder hebben.

ARTIKEL 6.
1. Door het verkrijgen van het lidmaatschap worden voor de bureauleden en de persoonlijke
leden, niet zijnde ere-leden, bindend:
- de statuten;
- het huishoudelijk reglement;
- de gedragscode;
- de besluiten van de ledenraad en van de andere (te eniger tijd), tot het nemen van bindende
besluiten, bevoegde organen van de vereniging.
2. De bureauleden zijn verplicht:
- een uittreksel uit het handelsregister over te leggen bij de aanvang van het lidmaatschap en bij
een wijziging een nieuw uittreksel aan de vereniging te verstrekken;
- hun opdrachten te aanvaarden op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten
en plichten van opdrachtgever en het bureaulid deugdelijk zijn vastgelegd;
- zich te verzekeren tegen schade die voortvloeit uit ten minste de aansprakelijkheid, zoals deze
is neergelegd in de door de vereniging vastgestelde of gewijzigd vastgestelde raampolis.
3. De bureauleden zijn verplicht door permanente beroepsontwikkeling de deskundigheid en
vakbekwaamheid van de personen, op het bureau werkzaam, op peil te houden, te versterken
en te vergroten.
4. De contactpersonen en persoonlijke leden zijn verplicht om een functionerend e-mailaccount
te hebben en te houden en een wijziging van het e-mailadres onmiddellijk aan de vereniging te
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melden, teneinde te bereiken dat oproepen, berichten, mededelingen en de digitale nieuwsbrief
van de vereniging te allen tijde bezorgbaar zijn.
ARTIKEL 7.
Het recht om achter hun naam de aanduiding "BNA" te voeren hebben alleen:
- bureauleden;
- architect-leden, senior-leden en ereleden.
ARTIKEL 8.
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het persoonlijke lid of doordat het bureaulid ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
Zodra een architect-lid de werkzaamheden bij een bureaulid heeft beëindigd wordt diens
lidmaatschap door de BNA opgezegd, met uitzondering van architect-leden die op dat moment
de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij worden automatisch senior-lid.
Na de beëindiging van een bureaulidmaatschap worden de persoonlijke lidmaatschappen van
de bij het bureau werkzame personen door de BNA opgezegd.
ARTIKEL 9.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet vóór één december van het lopende
verenigingsjaar geschieden bij een aantoonbaar tijdig verzonden brief of emailbericht, gericht
aan het bestuur.
Wordt het lidmaatschap niet voor laatst gemelde datum opgezegd, dan wordt het tot einde van
het volgende verenigingsjaar geacht voort te duren, tenzij het bestuur anders besluit of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
ARTIKEL 10.
De duur van het kandidaat-lidmaatschap kan ten hoogste zes achtereenvolgende jaren
bedragen.
Na deze periode van zes jaar is het bestuur bevoegd het kandidaat-lidmaatschap, zonder
nadere opgave van redenen, op te zeggen.
ARTIKEL 11.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur geschieden:
- wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het betreffende
lidmaatschap gesteld te voldoen of
- de verplichtingen als bureaulid als bedoeld in artikel 6 leden 2, 3 en 4 niet nakomt of
- na doorhaling van de inschrijving in het architectenregister voorzover het een architect-lid of
de enige architect-bestuurder van een bureaulid betreft of
- wanneer het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
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Deze opzeggingen geschieden steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
ARTIKEL 12.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen, gedragsregels of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit,
met opgave van reden(en) in kennis stelt.
Ontzetting kan voorts geschieden door het college van toezicht of de raad van beroep als
maatregel als bedoeld in artikel 34 lid 2 sub b, c en d.
ARTIKEL 13.
Ingeval van ontzetting door het college van toezicht is de betrokkene bevoegd binnen één
maand na ontvangst van de uitspraak in beroep te gaan bij de raad van beroep.
Ingeval van ontzetting door het bestuur is de betrokkene bevoegd binnen één maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenraad.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de ledenraad tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 14.
Degene die uit het lidmaatschap is ontzet, kan niet dan na een periode van vijf jaren opnieuw
tot het betreffende lidmaatschap worden toegelaten, tenzij het bestuur anders beslist.
ARTIKEL 15.
Een persoonlijk lid wiens lidmaatschap eindigt, is daarmede tegelijkertijd ontheven van alle
functies, waarmede hij krachtens zijn lidmaatschap binnen, door of namens de vereniging was
belast.
De personen die namens een bureaulid een functie binnen de vereniging vervullen worden
daarvan ontheven op het moment dat het bureaulidmaatschap eindigt.
ARTIKEL 16.
Wordt een lid na het beëindigen van het lidmaatschap betrokken bij een klacht of geschil
terzake van een tijdens zijn lidmaatschap geschied feit, dan blijven de rechten en plichten van
het vroegere lid ten aanzien van deze klacht of dit geschil en ten aanzien van de daarop
volgende uitspraak gehandhaafd, als ware hij nog lid.
ARTIKEL 17.
Beëindiging van het lidmaatschap bevrijdt het vroegere lid niet van de verplichtingen tot het
voldoen van die geldelijke bijdragen, welke op grond van feiten of omstandigheden, vóór die
beëindiging voorgevallen, op het ogenblik der beëindiging verschuldigd zijn of daarna
verschuldigd worden.
ARTIKEL 18.
Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit
krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard.
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GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 19.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, bijdragen, opslagen, de
opbrengst uit het bezit van de vereniging, eventuele verkrijgingen ingevolge erfstelling, legaten
en schenkingen en tenslotte andere wettige middelen.
2. Voor de opbrengst van de verkoop van het oude kantoorgebouw Keizersgracht 321 te
Amsterdam geldt dat dit als een afzonderlijk fonds wordt beheerd en geadministreerd en dat de
revenuen daarvan uitsluitend mogen worden besteed aan de huurbetalingen voor de huidige
kantoorruimten.
Een andere besteding van de revenuen van en/of het vermogen in dit fonds behoeft een
voorafgaand toestemmend besluit van de ledenraad.
ARTIKEL 20.
1. De bureauleden en de persoonlijke leden betalen jaarlijks contributies, bijdragen en
opslagen.
De ledenraad stelt bij reglement de categorieën vast waarin de diverse leden voor de
contributie, bijdrage- en opslagenverplichting worden onderverdeeld.
2. De hoogte van de contributies, bijdragen, opslagen en kortingen per categorie wordt elk jaar
door de ledenraad, op voorstel van het bestuur, bij de behandeling van de begroting
vastgesteld.
3. De contributies, bijdragen en opslagen, alsook de door (voormalige) leden verschuldigde
proces- en incassokosten worden geïnd door de directeur.

BESTUUR VAN DE VERENIGING.
ARTIKEL 21.
1. De leden van het bestuur worden door de ledenraad benoemd als voorzitter van de
vereniging dan wel lid van het bestuur.
Tot bestuurslid zijn slechts benoembaar bestuurders van een bureaulid.
Alvorens tot benoeming of herbenoeming van de voorzitter over te gaan stelt het bestuur een
schets op van het profiel waaraan de (her) te benoemen kandidaat dient te voldoen en stelt het
bestuur een benoemingsadviescommissie in.
Alvorens tot benoeming of herbenoeming van de andere bestuursleden over te gaan stelt het
bestuur voor de andere bestuursleden tevens een profiel op.
De profielschets dient steeds tot uitdrukking te brengen dat er gestreefd wordt naar een
evenwichtige samenstelling van het bestuur met een sterke gezamenlijke taakopvatting.
De vice-voorzitter wordt door het bestuur uit zijn midden aangewezen.
2. Een lid van het bestuur kan niet tevens afgevaardigde, lid van het college van toezicht of de
raad van beroep dan wel deken zijn.
3. De ledenraad stelt het aantal bestuursleden vast.
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ARTIKEL 22.
1. De voorzitter wordt voor de tijd van twee jaar benoemd en is tweemaal aaneensluitend voor
een termijn van twee jaar herbenoembaar, waarbij de tijd, in andere functies binnen het bestuur
doorgebracht, voor de berekening van de zittingsperiode buiten beschouwing blijft.
2. De overige leden van het bestuur treden af volgens rooster en zijn tweemaal aaneensluitend
herbenoembaar, waarbij de tijd in de functie van voorzitter of een andere functie in het bestuur
doorgebracht mede in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de zittingsperiode.
Het rooster van aftreden wordt door het bestuur zodanig vastgesteld dat elk jaar ten minste één
(her)benoeming moet plaatsvinden en dat een bestuurslid uiterlijk aftreedt in het tweede jaar na
zijn (laatste her)benoeming.
3. De ledenraad kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien hij daartoe termen aanwezig
acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
4. De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
ARTIKEL 23.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bepaalt het beleid van de
vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur is na voorafgaande toestemming van de ledenraad bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen.

DIRECTEUR.
ARTIKEL 24.
1. De directeur wordt door het bestuur benoemd en kan door het bestuur worden geschorst en
ontslagen.
Een delegatie van het bestuur voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de
directeur.
2. De directeur is belast met de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en met
de dagelijkse leiding onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.
Als zodanig heeft de directeur een adviserende stem in het bestuur.
De directeur geeft leiding aan de medewerkers die in dienst zijn van de vereniging.
3. Het bestuur dient een directiestatuut vast te stellen waarin de taken en bevoegdheden
(waaronder de vertegenwoordigingsbeperkingen) van de directeur nader worden omschreven.
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VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 25.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter of de vice-voorzitter
handelend tezamen met een ander bestuurslid.
3. De directeur is bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen, tenzij het betreft
handelingen die in het directiestatuut zijn genoemd.

LEDENRAAD.
ARTIKEL 26.
1. De ledenraad wordt gevormd door vierentwintig afgevaardigden. De afgevaardigden dienen
de belangen van de vereniging als één geheel voor ogen te houden.
Een afgevaardigde kan niet tevens bestuurslid, lid van het college van toezicht of de raad van
beroep dan wel deken zijn.
Alleen bestuurders van een bureaulid zijn benoembaar tot afgevaardigden.
2. De procedure bij verkiezing van afgevaardigden is als volgt:
- het bestuur benoemt een stemcommissie bestaande uit drie personen, die geen lid mogen zijn
van het bestuur;
- het bestuur roept alle bureauleden op om een van zijn bestuurders kandidaat te stellen voor
de ledenraad;
- het bestuur maakt een lijst van de personen die zich kandidaat hebben gesteld;
- het bestuur zendt deze lijst met een door de stemcommissie vastgesteld stemformulier aan
alle contactpersonen met een opgave van de datum waarop het stemformulier bij de vereniging
retour dient te zijn ontvangen;
- elke contactpersoon kan namens het stemgerechtigde bureaulid één stem op een van de
kandidaten uitbrengen.
- de stemmen worden gewogen op basis van het aantal bij het bureau werkzame personen in
fte’s. Daarbij geldt het aantal ftes dat, conform de geldende contributieregeling,voor de
vaststelling van de laatste contributieheffing door de BNA is gebruikt. De peildatum ligt uiterlijk
drie maanden voor de datum waarop de stemformulieren worden verzonden.
- de wegingfactor is:
1 voor bureaus tot en met 1 fte,
2 voor bureaus vanaf 1 tot 5 fte
3 voor bureaus van 5 tot 10 fte,
4 voor bureaus van 10 tot 15 fte,
5 voor bureaus van 15 tot 20 fte,
6 voor bureaus van 20 tot 30 fte,
7 voor bureaus van 30 tot 40 fte,
8 voor bureaus van 40 tot 50 fte,
9 voor bureaus van 50 tot 60 fte,
10 voor bureaus van 60 of meer fte.
- de stemcommissie beoordeelt de uitgebrachte stemmen en stelt de uitslaglijst op met de
kandidaten in volgorde van de op de betreffende kandidaten uitgebrachte stemmen;
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Ingeval meer personen een zelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd beslist de
stemcommissie via loting over de volgorde op de uitslaglijst;
- de eerste 24 kandidaten op de uitslaglijst zijn als afgevaardigde in de ledenraad gekozen;
- de stemcommissie stelt de kandidaten en het bestuur van uitslag op de hoogte;
- het bestuur publiceert de uitslag op de website van de BNA.
De toezending van voormelde stemformulieren en retournering van ingevulde stemformulieren
kan ook via elektronische communicatiemiddelen geschieden.
3. In vergaderingen van de ledenraad heeft iedere afgevaardigde één stem.
Een afgevaardigde kan als gevolmachtigde voor maximaal twee andere afgevaardigden
stemrecht uitoefenen, mits deze volmachten schriftelijk zijn verleend en door de voorzitter van
de vergadering deugdelijk zijn bevonden. De ledenraad kan slechts geldige besluiten nemen
indien ten minste de helft van de in functie zijnde afgevaardigden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
4. De zittingsduur van een afgevaardigde is drie jaren, ingaande per één januari van het jaar
volgende op het jaar waarin de afgevaardigde is benoemd en eindigende per ultimo van het
daaropvolgende derde jaar.
Een afgevaardigde is in beginsel één maal aaneensluitend herbenoembaar.
Het zijn van afgevaardigde eindigt tussentijds:
- door het overlijden van de afgevaardigde;
- door het eindigen van het zijn van bestuurder van een bureaulid.
Indien er tussentijds een vacature ontstaat wordt de functie van afgevaardigde opgevuld door
de eerstvolgende niet benoemde kandidaat op de uitslaglijst.
Een tussentijds benoemde afgevaardigde maakt de zittingsduur van de afgevaardigde, in wiens
plaats hij is benoemd, af.
De tussentijds benoemde afgevaardigde is tweemaal aansluitend herbenoembaar.
ARTIKEL 27.
1. Vergaderingen van de ledenraad worden door het bestuur ten minste veertien dagen van te
voren bijeengeroepen.
Voor vergaderingen, waarin de benoeming van bestuursleden plaatsvindt geschiedt de
aankondiging ten minste zes weken voor de datum der vergadering.
2. De procedure voor kandidaatstelling voor benoeming tot bestuurslid wordt geregeld in het
huishoudelijk reglement.
3. De vergaderingen van de ledenraad zijn openbaar, behoudens in die gevallen waarin de
meerderheid van die vergadering, op een voorstel van de voorzitter, anders besluit.
4. Het bestuur is verplicht tot het oproepen van een vergadering van de ledenraad over te gaan
op een redelijk verzoek van ten minste twee afgevaardigden.
5. Een dergelijke vergadering moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek
worden belegd.
6. Bij in gebreke blijven van het bestuur hebben de aanvragers het recht zelfstandig de
ledenraad bijeen te roepen en de vergadering te leiden.
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ARTIKEL 28.
1. Ieder jaar worden ten minste drie vergaderingen van de ledenraad gehouden.
2. Elk jaar worden in een vergadering van de ledenraad in ieder geval behandeld:
- goedkeuring van het jaarverslag over het afgelopen jaar;
- vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen jaar met toelichting, voorzien van een
verklaring van een registeraccountant inzake de getrouwheid van de jaarstukken;
- goedkeuring van het strategisch meerjarenbeleid, het daarvan afgeleide jaarplan en de
begroting voor het komende jaar;
- de vaststelling van de hoogte van de contributies, bijdragen, opslagen en kortingen.
3. De agenda voor een vergadering van de ledenraad wordt aan alle afgevaardigden digitaal
gezonden, tegelijk met de oproep voor de vergadering.
ARTIKEL 29.
Vaststelling door de ledenraad van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge, voorzover
het betreft handelingen daarin verantwoord.
ARTIKEL 30.
Besluiten kunnen in een vergadering van de ledenraad niet worden genomen en benoemingen
kunnen niet geschieden, indien op de agenda het onderwerp casu quo de benoeming niet was
vermeld.
Echter kan zonder meer worden besloten omtrent amendementen en moties terzake van een
op de agenda vermeld onderwerp.
ARTIKEL 31.
1. Stemming over zaken geschiedt mondeling en stemming over personen geschiedt schriftelijk,
tenzij de vergadering besluit tot stemming op andere wijze over te gaan.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter van de vergadering.
2. Behoudens in de gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement een
grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid
(zijnde meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de bepaling van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco stemmen niet mee,
evenmin als onleesbare of onvolledig ingevulde stembiljetten.
4. Indien bij stemming over personen geen der kandidaten de volstrekte meerderheid op zich
heeft verenigd, heeft een nieuwe stemming plaats, waarna, zo nodig, een herstemming wordt
gehouden tussen de twee kandidaten, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben
gekregen.
5. Mochten ingevolge het bepaalde bij de voorafgaande zin meer dan twee personen hetzelfde
aantal stemmen op zich verenigen, dan zal door het lot worden beslist, welk tweetal in de
herstemming moet worden opgenomen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist,
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een afgevaardigde dit
verlangt.
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LEDENRAADPLEGING.
ARTIKEL 32.
1. Het bestuur van de vereniging en de ledenraad kunnen gezamenlijk besluiten om
voorafgaande aan een te nemen besluit alle bureauleden schriftelijk en/of digitaal te
raadplegen.
Gaan zij hiertoe over, dan moeten zij vooraf vaststellen of de raadpleging een adviserend of
bindend karakter heeft, al of niet afhankelijk van de respons.
2. Als ten minste vijf procent (5%) van de bureauleden gezamenlijk een schriftelijk verzoek aan
het bestuur doet om een ledenraadpleging te houden, dient het bestuur hiertoe over te gaan.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van de vraag die aan de leden moet worden voorgelegd.
Een dergelijke raadpleging op verzoek van vijf procent (5%) van de bureauleden heeft altijd een
adviserend karakter.
3. De toezending van voormelde stemformulieren en retournering van ingevulde
stemformulieren kan ook via elektronische communicatiemiddelen geschieden.

REFERENDUM.
ARTIKEL 33.
1. Een door de ledenraad genomen besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding
van de vereniging zal steeds aan een referendum worden onderworpen en vereist een
meerderheid van ten minste twee/derde van de in het referendum vóór het besluit uitgebrachte
stemmen.
De uitslag van het referendum is bindend en wordt vastgesteld door een door het bestuur in te
stellen referendumcommissie, bestaande uit ten minste drie bestuurders van bureauleden, die
geen bestuurslid of afgevaardigde zijn.
2.
De toezending van voormelde stemformulieren en retournering van ingevulde stemformulieren
kan ook via elektronische communicatiemiddelen geschieden.

COLLEGE VAN TOEZICHT EN RAAD VAN BEROEP.
ARTIKEL 34.
1. De samenstelling en werkwijze van het college van toezicht en de raad van beroep en de te
nemen maatregelen door en wijze van in beroep gaan bij dit college/deze raad worden geregeld
in het door de ledenraad vast te stellen reglement op het college van toezicht en de raad van
beroep.
2. Het college van toezicht heeft tot taak:
a. het houden van toezicht op de wijze waarop de bureauleden en persoonlijke leden van de
vereniging hun beroep uitoefenen;
b. het in behandeling nemen van klachten en het nemen van maatregelen ten aanzien van die
bureauleden en persoonlijke leden, die handelen in strijd met de gedragscode;
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c. het in behandeling nemen van klachten en het nemen van maatregelen ten aanzien van die
dekenen, die handelen in strijd met het reglement op de dekenen en de gedragscode;
d. het in behandeling nemen van klachten, ingediend door het bestuur op grond dat het belang
van de vereniging of de uitoefening van het beroep van architect aantoonbaar is geschaad door
een handelen of nalaten van een lid in strijd met de gedragscode of van een deken in strijd met
het reglement op de dekenen of de gedragscode en het nemen van maatregelen te dien
aanzien;
e. het in behandeling nemen van zaken de uitoefening van het beroep rakende, ingeval van de
aanwezigheid van een compromissoir beding of akte van compromis overeengekomen tussen
leden, met uitzondering van geschillen tussen opdrachtgever en architect of tussen hun
erfgenamen of rechtverkrijgenden of van geschillen uit een maatschapsovereenkomst;
f. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan het bestuur in verband met de taak van
het college en voorstellen te doen met betrekking tot de gedragscode.
3. De raad van beroep heeft tot taak uitspraak te doen in beroep tegen een door het college van
toezicht gedane uitspraak als bedoeld in lid 2.b van dit artikel.
In zaken als bedoeld in het tweede lid onder e is een partij slechts ontvankelijk in haar beroep
indien het compromissoir beding of de akte van compromis hierin voorziet.
4. De ledenraad benoemt, op voordracht van het bestuur, de voorzitter, secretarissen en
plaatsvervangend secretaris alsmede de leden van het college van toezicht en de raad van
beroep.

DEKENEN.
ARTIKEL 35.Benoeming, bevoegdheid en de taak van de dekenen worden geregeld in het door
de ledenraad vastgesteld reglement op de dekenen.

BELEIDSADVIESCOMMISSIES; OVERIGE COMMISSIES EN WERKGROEPEN.
ARTIKEL 36.
Het bestuur bepaalt de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van
beleidsadviescommissies, de commissie financiën en de overige commissies en werkgroepen
en legt deze bij reglement vast.

ONDERSCHEIDINGSTEKENS.
ARTIKEL 37.
1. De kubus wordt als regel eenmaal per twee jaar door het bestuur toegekend op voordracht
van een daartoe door het bestuur ingestelde jury.
2. De tectotroop of een aantal tectotropen wordt als regel eenmaal per jaar door het bestuur
toegekend.
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STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING.
ARTIKEL 38.
Voorstellen tot statutenwijziging worden door het bestuur of ten minste twee afgevaardigden,
schriftelijk en van een toelichting voorzien, ingediend.
In het laatste geval moet de behandeling van die voorstellen door de ledenraad geschieden
binnen zes weken, nadat zij door het bestuur zijn ontvangen.
Het bestuur kan aan een bij hem ingekomen voorstel tot wijziging der statuten een preadvies en
eventueel afwijkende voorstellen toevoegen;
deze moeten minstens één maand vóór de datum van de vergadering schriftelijk en/of digitaal
ter kennis van de afgevaardigden zijn gebracht.
ARTIKEL 39.
1. Wijziging van de statuten of juridische fusie of juridische splitsing kan slechts plaatshebben
na een besluit van de ledenraad, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een
voorstel tot wijziging van de statuten of juridische fusie of juridische splitsing zal worden
behandeld en waarbij het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) of het fusie- of
splitsingsvoorstel woordelijk is/zijn opgenomen, aan alle afgevaardigden is toegestuurd.
2. Tot wijziging van de statuten of juridische fusie of juridische splitsing kan slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
3. Een juridische fusie of juridische splitsing treedt niet in werking dan na verkregen
goedkeuring van de stemgerechtigde leden via een referendum als geregeld in artikel 33 lid 1
en nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 40.
1. Behoudens het bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging
ontbonden door een besluit daartoe van de ledenraad, genomen met ten minste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van
de leden van de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd is, en na verkregen goedkeuring van
de contactpersonen via een referendum als geregeld in artikel 33 lid 1.
2. Bij gebreke van aanwezigheid van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de ledenraad tot ontbinding worden besloten op
een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de ledenraad te bepalen
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
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Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN.
ARTIKEL 40.
1. In het huishoudelijk reglement worden de bepalingen van deze statuten nader uitgewerkt en
aangevuld.
Een wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt op voorstel van het bestuur door de
ledenraad.
2. De ledenraad en/of het bestuur kan andere reglementen vaststellen.
3. De bepalingen in reglementen mogen, om geldig te zijn, niet in strijd zijn met die van de
statuten of de wet.
4. Besluitvorming door de ledenraad omtrent wijziging of vaststelling van een reglement
geschiedt met volstrekte meerderheid van stemmen.

Statuten zoals gewijzigd en vastgesteld door de ledenraad in de vergadering van 9 december
2015.
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