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Gedragscode Onafhankelijke Architect (concept versie 31 maart 2021) 
 
De Onafhankelijke Architect in de digitale wereld heeft als doel om een fundamentele verbetering in 
de aanpak van digitalisering te bewerkstelligen en de digitale samenleving beter te bedienen. Het 
gaat hierbij om het realiseren van succesvolle programma’s en projecten die de kwaliteit van de 
informatievoorziening in organisaties en in de samenleving verbeteren en zorgen voor 
goedwerkende, effectieve, betrouwbare, duurzame en veilige informatievoorziening. 
 
Hoofdregel 
De Onafhankelijke Architect staat de opdrachtgever als een wettelijk erkende deskundige, 
onafhankelijke en verantwoordelijke adviseur in een vertrouwenspositie terzijde en behartigt de 
belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen, niet alleen vanwege de 
verantwoordelijkheid naar de opdrachtgever, maar ook tegenover de samenleving, de omgeving en 
de collega’s. 
 
1. Deskundigheid 

1.1 De Onafhankelijke Architect is deskundig en vaardig op de gebieden van en de verwevenheid 
tussen digitalisering, organisatiedoelstellingen, bedrijfsvoering en management. 
 
1.2 De Onafhankelijke Architect houdt als onafhankelijk beroepsbeoefenaar de eigen 
deskundigheid en vakbekwaamheid op peil. 
 
1.3 De Onafhankelijke Architect zorgt dat hij voldoet aan de eisen die de beroepsgroep stelt aan 
voortdurende professionalisering, beroepservaring en bijscholing. 
 
1.4 De Onafhankelijke Architect handelt bij de uitoefening van zijn beroep competent en 
vakbekwaam. Hij zorgt ervoor de beschikking te hebben over de voor zijn werkzaamheden 
benodigde kennis, ervaring, vaardigheden, financiële en technische middelen, dan wel deze van 
buitenaf in te schakelen, om de opdracht uit te voeren. 
 
1.5 De Onafhankelijke Architect maakt gebruik van een netwerk van erkende onafhankelijke 
specialisten die gecertificeerd en ingeschreven zijn in een register en die de architect kunnen 
ondersteunen in zijn rol. 
 
1.6 De professionaliteit van de Onafhankelijke Architect blijkt uit het vermogen om processen 
adequaat in te richten, aan te sturen en te voorzien van een solide bedrijfsvoering. 
 

2. Onafhankelijkheid  
2.1 De Onafhankelijke Architect is onafhankelijk en komt zelfstandig – zonder invloed, 
bemoeienis of afhankelijkheid van iemand anders- tot een objectieve oordeelsvorming en 
advisering. 
 
2.2 De Onafhankelijke Architect is niet in dienst van de opdrachtgever en houdt zodanig afstand 
tot zijn opdracht, zijn opdrachtgever en diens organisatie dat hij zijn deskundigheid 
onbelemmerd en naar beste weten en kunnen kan en zal aanwenden. 
 
2.3 De onafhankelijkheid in de verhouding tussen de Onafhankelijke Architect en de 
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opdrachtgever wordt gewaarborgd door deze in de overeenkomst van de opdracht vast te leggen 
 
2.4 In de overeenkomst is opgenomen dat het gezegde ‘wie betaalt, bepaalt’ niet van toepassing 
is op de inhoud van de advisering door de Onafhankelijke Architect.  
Dit is mede gebaseerd op wettelijke regelingen dat de Onafhankelijke Architect bij zijn 
werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen (art. 7:401 BW) en bij 
tekortkomingen aansprakelijkheid is (artikel 6:74 BW). 
 
2.4 De Onafhankelijke Architect voorkomt elke vorm en schijn van partijdigheid en 
belangenverstrengeling. 
 
2.5 De Onafhankelijke Architect is niet in dienst van en heeft geen andere werkrelatie met 
leveranciers of andere personen en organisaties die een belang hebben bij de opdracht en laat 
zich niet beïnvloeden door nevenbelangen.  
 
2.6 De Onafhankelijke Architect 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. Verantwoordelijkheid 
3.1 De Onafhankelijke Architect aanvaardt opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de 
wederzijdse rechten en plichten van architect en opdrachtgever alsmede andere van belang 
zijnde zaken deugdelijk zijn vastgelegd.  
 
3.2 De Onafhankelijke Architect is verantwoordelijk voor een bekwame en doelmatige 
uitvoering van de opdracht en oefent zijn beroep zorgvuldig, integer en naar eer en geweten uit. 
De Onafhankelijke Architect handelt open en transparant. 
 
3.3 De Onafhankelijke Architect houdt naar beste weten rekening met de belangen van de 
opdrachtgever en beziet deze ook vanuit ontwikkelingen en belangen die zich in de samenleving 
voordoen. 
 
3.4 De Onafhankelijke Architect laat bij de uitvoering van zijn opdracht geen feiten of inzichten 
onverwerkt die niet buiten beschouwing behoren te worden gelaten en laat zich niet leiden door 
persoonlijke belangen of door belangen van derden. 
 
3.5 De Onafhankelijke Architect aanvaardt geen opdracht waarvan hij redelijkerwijs weet, of kan 
weten, dat de opdracht in strijd is met goed opdrachtgeverschap, dan wel dat de opdrachtgever 
geen goede en doelmatige hulp kan worden geboden.  
 
3.6 De Onafhankelijke Architect die een opdracht in strijd acht, vestigt de aandacht van de 
opdrachtgever hierop en zet zich in om de strijdigheid op te heffen. 
 
3.6 De Onafhankelijke Architect handelt betrouwbaar en komt zijn afspraken en toezeggingen na 
en betracht geheimhouding en voorzichtigheid in het omgaan met vertrouwelijke en/of 
concurrentiegevoelige informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis komen. 
 
3.7 De Onafhankelijke Architect is zich bewust van het maatschappelijk belang van zijn 
functioneren in het maatschappelijk verkeer en van de bijdrage die hij bij de uitoefening van zijn 
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beroep kan leveren aan de ontwikkeling van de digitalisering.  
 
3.8 De Onafhankelijke Architect is volgens de algemeen geldende regels aansprakelijk voor 
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in 
acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het 
uitbrengen van de adviezen, het ontwerp en het houden van toezicht in het kader van de 
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. 
 

4. Samenleving, omgeving en collega’s  
 
4.1 De Onafhankelijke Architect houdt rekening met de gevolgen van de beroepsuitoefening voor 
de samenleving, omgeving en collega’s. 
 
4.2 De Onafhankelijke Architect deelt kennis en ervaring, zodat de beroepsgroep en daarmee de 
samenleving er beter van worden.  
 
4.3 De Onafhankelijke Architect respecteert en erkent de rechten en plichten van en tussen de 
collega’s die voortvloeien uit wetgeving en deze gedragsregels.  
 
4.4 De Onafhankelijke 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 Onafhankelijke Architect in overleg met de collega teneinde vast te stellen of de 
opdracht rechtsgeldig is beëindigd. De opvolgende Onafhankelijke Architect is vrij in het nemen 
van de beslissing van de aanvaarding van de opdracht.  
 
4.5 De Onafhankelijke Architect die een opdracht verkrijgt tot het wijzigen van een eerder 
ontwerp, geeft, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen, de oorspronkelijke Architect de 
gelegenheid tot overleg over deze wijzigingen. De oorspronkelijke Onafhankelijke Architect zal 
zich niet tegen de opdracht verzetten, onverlet al zijn rechten.  
 
4.6 De Onafhankelijke Architect geeft erkenning aan het aandeel dat de collega(‘s) en 
medewerker(s) in het ontwerp hebben gehad. 

 
 


