
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 vaste commissie voor 

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

 

 datum 10 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32016 Wijziging van de Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en 
nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en 
landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met 
de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere 
wijzigingen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 9 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel BB, artikel 27aa  

10  16 (Vietsch/Boelhouwer) 

In dit artikel staat aangegeven dat een architect in een offerte moet aangeven wat zijn 

deskundigheid en vakbekwaamheid is en welke bij- en nascholingsactiviteiten de architect 

verricht heeft. 

Omdat een deel van de ervaring, deskundigheid en nascholing geheel niet relevant kan zijn 

voor een opdracht en daardoor de aanbesteding ten onrechte kunnen beïnvloeden, wordt 

het woord “relevante” toegevoegd.  

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk  

 



 

 datum 10 februari 2010 
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Artikel VII 

13  15 (Vietsch) 

De minister geeft in de nota naar aanleiding van het verslag aan dat de beroeps- 

organisaties in een intentieverklaring vastgelegd hebben dat zij stimuleren dat er 

voldoende mentoren beschikbaar zijn en dat zij zullen bevorderen dat afgestudeerden in 

het kader van beroepservaring aangesteld zullen worden als volwaardige werknemers. 

Om de nakoming van de toezegging te controleren schrijft dit amendement een evaluatie 

voor binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van het gedeelte over de beroepservarings-

periode. Daaruit zal moeten blijken of de ingeschreven architecten inderdaad meewerken. 

Indien dat niet het geval blijkt te zijn, zal een wetsvoorstel kunnen worden ingediend om 

de beroepservaringsperiode uit de wet te schrappen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk  

 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel BB, artikel 27aa  

11 (Vietsch) 

De beroepsaansprakelijkheid hoort niet thuis in een wet over titelbescherming. 

Daarnaast geldt dat slechts het vermelden dat er een verzekering voor  beroepsaan-

sprakelijkheid is, een onterecht gevoel van veiligheid geeft. Aansprakelijkheid varieert per 

project qua omvang en hangt af van het contract waarvoor een architect aansprakelijk is. 

Bij het contract wordt gebruikelijk de verzekering vermeld met omvang . Het vermelden 

dat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is, is onvoldoende. 

Verworpen. Voor: SGP en CDA 

 

Artikel I, onderdeel BB, artikel 27aa  

12  17 (Vietsch) 

De melding aan derden kan leiden tot een besmetverklaring van een project. Het is dus 

beroepsbescherming in plaats van titelbescherming. Het is een gedragsregel die volgens de 

Raad van State niet in deze wet thuis hoort. 

Bovendien kan deze melding in strijd zijn met de belangen en de wensen van de 

opdrachtgever. In het kader van auteursrechten kan de opdrachtgever de plicht hebben 

om aan de architect van een gebouw aan te geven dat het gebouw verbouwd gaat worden.  

Verworpen. Voor: VVD, SGP en CDA 

 

 

Moties 
 

14 (Van Leeuwen) over niet van toepassing verklaren van de Lex Silencio Positivo 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66 


