
Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 
 

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 datum 27 februari 2008 

 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31079 Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr. 

2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 

september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) 

voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en 

interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen) 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 februari 2008 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

 

Overgenomen en Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, Onderdeel R 

9 (Van Leeuwen) 

Dit amendement dient er toe de architecten geen onnodige belemmeringen 
in bij- en nascholing op te leggen. Een architect die zich verder wil scholen in bepaalde 
aspecten van het vak moet niet gebonden zijn aan een maximum aan besteedbare uren. 

Overgenomen voor de regering 

 
 

 



 

 datum 27 februari 2008 

 blad 2 

 

 

 

Artikel I onderdelen K, L, M en R 

8 →10 (Vietsch c.s.) 

Het amendement strekt ertoe de tijdregistratie bij het bij- en nascholen te schrappen. De 
eigen verantwoordelijkheid wordt centraal gesteld. De architect dient zijn eigen  
bij/nascholingsactiviteiten bij te houden. Een potentiële opdrachtgever kan de gevolgde bij- 
en nascholing bij de architect opvragen waardoor consumentenbescherming ontstaat. 
De wet op de architectentitel is bedoeld om vrij verkeer van diensten te bevorderen en zo 

Nederlandse architecten gemakkelijker toegang te geven tot de EU-markt. De Wet op de 
architectentitel is geen beroepsbescherming zoals bij artsen, maar geeft slechts 

titelbescherming. Men verkrijgt de titel door te voldoen aan de eis een diploma van een 
erkend instituut te hebben. 
In de wet wordt een minimum aantal uren genoemd aan bij- en nascholing Het Bureau 
Architectenregister heeft de bevoegdheid om een kwalitatief beoordelingskader vast te 
stellen die architecten,houvast biedt wanneer zij in elk geval geacht worden te hebben 

voldaan aan de wettelijke verplichting tot bij- en nascholing. Goedkeuring van de regels 
door de minister waarborgt dat die regelgeving niet te ver doorschiet.  
Aangenomen. Tegen: SP 

 

 


