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Voorwoord

Veertig jaar
Op 31 december 1968 is het Instituut voor Bouwrecht opgericht. Op 31 december jongstleden 
bestond het Instituut dan ook veertig jaar: een gebeurtenis om te vieren! Het Instituut doet dit 
o.a. door de publicatie van dit boekwerk. De inhoud van dit werk staat symbool voor datgene 
waar het Instituut voor staat: uitgaande van een brede opvatting van het begrip bouwrecht beoe-
fenen de medewerkers van het Instituut in onafhankelijkheid het bouwrecht, daarmee dienstbaar 
zijnd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het bouwrecht en aan de praktijk van alledag 
van de bouwrechtjuristen.

Het boek
De inhoud van dit jubileumboek valt uiteen in twee delen: in het eerste deel zijn drie inhoudelijke 
essays opgenomen, in het tweede deel wordt acte de présence gegeven door een groot aantal ad-
vocatenkantoren, adviesbureaus, verenigingen en anderen die betrokken zijn bij het bouwrecht of  
bij het Instituut. De diversiteit van het gezelschap maakt duidelijk hoe breed het speelveld en de 
maatschappelijke achterban van het Instituut in deze veertig jaar geworden zijn. Illustratief in dit 
verband is het feit dat dit boek wordt verspreid onder meer dan 5500 relaties van het Insituut. 

Na een korte schets over de activiteiten van het Instituut voor Bouwrecht neemt Monika Chao 
de lezer mee terug in de geschiedenis. Tal van onderwerpen die ons vandaag de dag bezighouden 
zoals het aanbestedingsrecht, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst met de aanne-
mer en zelfs het auteursrecht van de architect blijken in de periode 900-1900 de gemoederen al 
bezig gehouden te hebben. 

De tweede bijdrage is van de hand van Matton van den Berg en heeft betrekking op het privaat-
rechtelijk bouwcontractenrecht. Van den Berg schetst recente ontwikkelingen op dit terrein, die 
hij stevig verankert in het gewone privaatrecht. Hij beperkt zich daarbij niet tot het contracten-
recht sec, maar betrekt bij zijn bijdrage met name de precontractuele en postcontractuele fasen. 
Fasen waarbij het bouwrecht vaak richtingwijzer is geweest voor de ontwikkelingen in het gemene 
recht. 

De derde bijdrage is van Bruno van Ravels en is gewijd aan de (on)mogelijkheden van vergoeding 
van planologische schade. Van Ravels analyseert de factoren die onder de oude WRO bepaalden 
en onder de nieuwe Wro zullen bepalen, of en zo ja in hoeverre een aanvrager aanspraak kan ma-
ken op vergoeding van planschade. De lezer wordt een gedegen en becommentarieerd overzicht 
geboden van uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de laatste jaren 
omtrent toepassing van artikel 49 WRO heeft gedaan.
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Een woord van dank
Het Instituut voor Bouwrecht doet met grote regelmaat een beroep op de beoefenaren van het 
bouwrecht uit wetenschap en praktijk om mee te denken, om cursussen te verzorgen of om bij 
andere activiteiten van dienst te zijn. Dat beroep wordt zelden tevergeefs gedaan. Daar is het 
Instituut zeer dankbaar voor. Met dit boek wil het Instituut daarom een feestelijk gebaar maken 
voor alle beoefenaren van het bouwrecht. 

Tot slot
Dit boek is – geheel in de stijl van het Instituut – vormgegeven door Rob Kluitenberg. Maar hij 
deed meer dan dat: ook de redactie is door hem gevoerd. Complimenten zijn daarvoor op hun 
plaats. De foto’s in het binnenwerk (p. ii, vii, viii, 58 en 157) zijn gemaakt door Jaap Hoekstra. 
Ook aan hem is het Instituut dank verschuldigd.

Den Haag, 3 juni 2009

Peter van Buuren 
(Voorzitter van het bestuur van het Instituut voor Bouwrecht)
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Het Instituut voor Bouwrecht: een overzicht

1. Inleiding

In een jubileumboek dat verschijnt ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan kan een hoofd-
stuk over waar het Instituut voor Bouwrecht voor staat en wat het Instituut voor Bouwrecht doet 
niet ontbreken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie van het Instituut voor Bouwrecht 
en hoe deze missie gerealiseerd wordt. De achtergrond van de oprichting van het Instituut voor 
Bouwrecht is treffend verwoord door prof. dr. S.O. van Poelje in het tijdschrift bouwrecht van 
januari 1969 (zie volgende pagina).

2. Waar staat het Instituut voor Bouwrecht voor?

Het Instituut voor Bouwrecht, opgericht op 30 december 1968, houdt zich bezig met het bouw-
recht in de brede zin van het woord. Het nemen van een initiatief om een bouwwerk te realiseren, 
de ontwikkeling van een binnenstedelijk gebied, de vorm waarin opdrachten in de markt gezet 
kunnen worden tot en met de beheerfase en de sloop van gerealiseerde bouwwerken: alles wat 
juridisch met deze onderwerpen te maken heeft, is onderwerp van juridische studie, onderwijs en 
gedachtevorming van het Instituut voor Bouwrecht. 

Daarmee is ook gelijk duidelijk dat het Instituut voor Bouwrecht zich bezig houdt met het pu-
bliek- en privaatrecht: een weg kan immers niet gebouwd worden zonder kennis van de publiek-
rechtelijke regelgeving, maar ook niet zonder kennis van het privaatrecht. En dit geldt voor ieder 
bouwproject. 

De beoefening van het bouwrecht onder de vlag van het Instituut voor Bouwrecht staat evenwel 
voor nog meer. Kenmerkend in de jarenlange praktijk van publiek- en privaatrechtelijk onderzoek 
van het Instituut voor Bouwrecht is de integrale benadering van vraagstukken. 

Integraal doordat juridische vraagstukken, indien deze zich daartoe lenen, benaderd worden van-
uit het publiekrecht én vanuit het privaatrecht. Maar ook integraal doordat juridische vraagstuk-
ken benaderd worden vanuit een wetenschappelijke én een praktische kant. Het bouwrecht is een 
toegepaste wetenschap en dat vereist dat zinvol nadenken over dit onderdeel van het recht altijd 
dient te geschieden vanuit de gedachte dat de praktijk met de resultaten van het onderzoek ‘iets 
moet kunnen’.
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Het Instituut voor Bouwrecht: een overzicht

Waar trekt het Instituut voor Bouwrecht de grens voor onderzoeksvragen? Die grens wordt be-
paald door de statuten:

‘Het doel van de Stichting Instituut voor Bouwrecht is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de 
wetenschappelijke en practische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en 
maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voozover die betrekking hebben op of 
van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht.’

De kern van de statuten wordt gevormd door het woord ‘onafhankelijk’. Het Instituut voor 
Bouwrecht verricht zijn werkzaamheden ‘zonder last of ruggespraak’ van partijen die vanwege 
hun politieke of economische achtergrond voor bepaalde belangen staan. Uiteraard verricht het 
Instituut voor Bouwrecht werkzaamheden voor bepaalde partijen zoals brancheverenigingen of 
overheden, maar aan die werkzaamheden worden altijd voorwaarden verbonden om te waarbor-
gen dat het onderzoek en de uitkomsten in een sfeer van academische vrijheid gerealiseerd wor-
den. Dat neemt soms de vorm aan van een begeleidingscommissie waarin verschillende belangen 
vertegenwoordigd zijn. Soms is de financiering van een onderzoek afkomstig uit verschillende 
bronnen. En heel vaak wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd door de openbaarheid van de 
onderzoeksresultaten.

Kortom het Instituut voor Bouwrecht is een in Nederland unieke denktank gericht op de maat-
schappelijk en economisch van groot belang zijnde wereld van bouwen, ontwikkelen en beheersen 
van de omgeving.

3. Wat doet het Instituut voor Bouwrecht?

Het Instituut voor Bouwrecht:

•  publiceert;
•  doet onderzoek;
•  verzorgt onderwijs;
•  fungeert als ontmoetingscentrum voor bouwrechtelijk Nederland.

Publiceren
Tot enkele jaren geleden publiceerde het Instituut voor Bouwrecht tezamen met derden. Daar 
is sinds een aantal jaren verandering in gekomen. Begonnen met publicaties van een geringe 
omvang, opereert het Instituut thans als een volwaardige uitgever van boekwerken van verschil-
lende snit. Enerzijds is de uitgeeffunctie voor het Instituut voor Bouwrecht van structureel belang 
geworden anderzijds kan geconstateerd worden dat een belangrijke plaats in de uitgeefwereld is 
verworven. Met regelmaat wordt het Instituut voor Bouwrecht benaderd met de vraag of een 
publicatie zich leent voor opname in het boekenfonds van het Instituut voor Bouwrecht. Naar 
verwacht mag worden, zal de uitgeeffunctie in de komende jaren nog belangrijker worden. Deze 
functie biedt mede de mogelijkheid om de statutair omschreven onafhankelijkheid te realiseren.

Het spreekt voor zich dat de publicaties niet beperkt zijn tot folio (papieren) uitgaven. Het Insti-
tuut voor Bouwrecht publiceert uiteraard ook op het internet. Dat gebeurt om te beginnen door 
middel van het digitale magazine (Actualiteiten Bouwrecht). Dit is een (uitsluitend) digitaal ma-
gazine, waarin de lezer dagelijks op belangrijke jurisprudentie en ontwikkelingen wordt gewezen. 
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Abonnees op deze dienst ontvangen wekelijks een attendering met de meest recente berichten.

Voorts is er het Virtuele Kenniscentrum. Het Virtuele Kenniscentrum is in 2007 ‘in de lucht’ 
gegaan. De bezoeker kan daar tegen betaling verschillende dossiers raadplegen, waarin jurispru-
dentie, regelgeving, literatuur en andere voor dat onderwerp van belang zijnde informatie is ver-
zameld. 

De website van het Instituut voor Bouwrecht is ook een belangrijke bron van informatie voor 
bouwrechtelijk Nederland. Alle bijeenkomsten van het Instituut voor Bouwrecht worden daar 
genoemd en via de website kan men zich opgeven voor het bijwonen van een bijeenkomst. De 
uitgaven van het Instituut voor Bouwrecht zijn via de webshop te bestellen. Uiteraard bevat de 
website een stelling over een actueel onderwerp en zijn er links naar andere websites. Op de web-
site is een aparte plaats gereserveerd voor het Europese platform. Een uitputtend beeld van de site 
is hiermee overigens niet gegeven.

Onderzoek
Het Instituut voor Bouwrecht verricht onderzoek op verzoek van derden en op eigen initiatief. 
Het onderzoek varieert van niveau van enerzijds promotie-onderzoek tot anderzijds dat van con-
crete onderzoeksopdrachten van verschillende omvang. 

Onderwijs
Het Instituut voor Bouwrecht verzorgt zeer succesvol verschillende vormen van onderwijs. Een 
deel van het onderwijs komt ten goede aan de ‘klassieke achterban’ van het Instituut voor Bouw-
recht: de bouwrechtspecialisten. Dit zijn juristen werkzaam in de advocatuur, bedrijfsleven of 
de overheid die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op het bouwrecht. Daarnaast verzorgt het 
Instituut voor Bouwrecht incompany bijeenkomsten. 

Platform
Het Instituut voor Bouwrecht fungeert als ontmoetingscentrum voor bouwrechtelijk Nederland. 
Dit is een belangrijke functie van het Instituut voor Bouwrecht, die het Instituut sinds jaar en 
dag vervult. Het Instituut voor Bouwrecht organiseert met enige regelmaat expertmeetings over 
onderwerpen, waarvan het van belang is dat de betrokkenen met elkaar van gedachten kunnen 
wisselen in een onafhankelijke omgeving. Het kan hier gaan om concrete wetsontwerpen of om 
ontwikkelingen in een deelgebied van het bouwrecht. Het Instituut voor Bouwrecht verwijst 
voorts met regelmaat kenniszoekenden door naar de juiste vindplaats. Studenten weten het Insti-
tuut voor Bouwrecht te vinden o.a. vanwege de zeer uitgebreide bibliotheek, waarvan de collectie 
ook online is te raadplegen. 

4. Strategie 

Het Instituut voor Bouwrecht vervult een centrale plaats in bouwrechtelijk Nederland. Zowel 
voor de praktijk als voor de wetenschap. Opdrachtgevende partijen en opdrachtnemende partijen 
onderkennen deze centrale rol van het Instituut voor Bouwrecht. Met regelmaat wordt het Insti-
tuut voor Bouwrecht dan ook benaderd om vanuit een partij overstijgende invalshoek antwoord 
te geven op vragen waar de praktijk mee worstelt en die een onafhankelijk en wetenschappelijk 
verantwoord antwoord behoeven. Zou het Instituut voor Bouwrecht in de Verenigde Staten ge-
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vestigd zijn, dan zou gesproken worden van een ‘think tank’. 

De strategie van het Instituut voor Bouwrecht is er dan ook vanzelfsprekend op gericht deze 
positie te behouden en te borgen. Dit vereist dat de werkwijze van het Instituut voor Bouwrecht 
garant staat om deze rol mogelijk te maken. Dat betekent concreet het volgende:

•  Het Instituut voor Bouwrecht ontplooit zoveel mogelijk activiteiten, waaruit onderzoek en 
publicaties (mede) gefinancierd kan worden;

•  Het Instituut voor Bouwrecht doet zijn onderzoek op een manier die maakt dat er geen 
twijfel kan ontstaan aan de onafhankelijkheid.

Met het ontplooien van meer activiteiten is enkele jaren geleden begonnen. Het onderwijs is uit-
gebouwd, waardoor het Instituut voor Bouwrecht thans één van de meest succesvolle aanbieders 
van bouwrechtelijk onderwijs is. Het gaat er in de komende tijd om deze positie te consolideren 
en waar mogelijk nog verder uit te bouwen. 

De uitgeeffunctie is uitgebouwd met het in eigen beheer uitgeven van het Tijdschrift voor Bouw-
recht (TBR).1 De strategie zal er in de komende jaren op gericht zijn dat de leidinggevende positie 
wordt geconsolideerd. 

Het uitgeven van het tijdschrift dat wetenschappelijk ‘er toe doet’ en dat tegelijkertijd de praktijk-
jurist weet te bedienen, vereist degelijkheid en onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is ook een 
conditio sine qua non voor de kwaliteit en het gezag van het onderzoek dat op het Instituut voor 
Bouwrecht wordt verricht. Die onafhankelijkheid wordt op een aantal manieren geborgd: 

•  onderzoek wordt begeleid door gemengd samengestelde begeleidingscommissies; 
•  adviesaanvragen ten behoeve van een bepaald concreet geschil of probleem, waar maar één 

partij mee te maken heeft en waarbij een partij invalshoek wordt gekozen, worden niet aan-
genomen;

•  de financiering van onderzoek wordt zo breed mogelijk gezocht. 

Het laatste punt laat zien dat de beide doelen waarop de strategie van het Instituut voor Bouw-
recht zich richt, met elkaar verbonden zijn. Meer activiteiten maakt dat het Instituut voor Bouw-
recht zijn opdracht neergelegd in de statuten beter kan vervullen. Anders gezegd: meer inkomsten 
uit ‘eigen’ bronnen maakt dat het Instituut voor Bouwrecht datgene waartoe het Instituut voor 
Bouwrecht in het leven is geroepen, kan doen op de wijze die eveneens omschreven is in de statu-
ten, namelijk onafhankelijk en ten goede komend aan bouwbreed Nederland.

1 Tot en met 2007 was het Instituut voor Bouwrecht redactioneel veantwoordelijk voor het (gele) tijd-
schrift bouwrecht.
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5. Hoe verhoudt het Instituut voor Bouwrecht zich tot de bouw-
rechtelijke wereld?

De opdrachtgevers
Het Instituut voor Bouwrecht krijgt opdrachten uit verschillende hoeken. De overheid is traditi-
oneel een grote opdrachtgever. De opdrachten zijn van uiteenlopend karakter: 

•  het meewerken aan verschillende vormen van regelgeving
•  het evalueren van regelgeving
•  het schrijven van brochures waarin regelgeving wordt uitgelegd etc. 
•  het verzorgen van cursussen voor overheden. 
Deze opdrachten worden veelal opgedragen nadat concurrentie heeft plaatsgevonden.

Opdrachten worden voorts verleend door branche-organisaties zoals de Neprom, Bouwend Ne-
derland en de BNA, uiteraard met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmerkingen inzake 
de onafhankelijkheid. De impact van het bouwrecht op de maatschappij is groot en daarom is 
het niet verwonderlijk dat het Instituut voor Bouwrecht ook opdrachten heeft uitgevoerd voor 
bijvoorbeeld het Bisdom Rotterdam en – minder verwonderlijk – voor het Centrum Zorg en 
Bouw.

Samenwerkingsverbanden
Het Instituut voor Bouwrecht werkt nauw samen met verschillende universiteiten. Het gaat hier 
om te beginnen om de universiteiten waaraan een bouwrechtstoel verbonden is: Groningen, Lei-
den, Tilburg en Delft. Het initiatief tot het in het leven roepen van de leerstoelen is in het verle-
den door het Instituut voor Bouwrecht genomen. 

Met de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Uni-
versiteit Maastricht en de Open Universiteit bestaan eveneens goede contacten alsmede met de 
Technische Universiteiten van Twente en Eindhoven. Deze banden bestaan doordat gastcolleges 
worden verzorgd, afstudeerstudenten worden begeleid en/of door betrokkenheid bij activiteiten 
van het Instituut voor Bouwrecht door verschillende personen werkzaam bij deze universiteiten. 

Het Instituut voor Bouwrecht gaat voorts soms ad hoc samenwerkingsverbanden aan met advies-
bureaus of branche-organisaties indien een onderwerp of opdracht daartoe aanleiding geeft.

Samenwerking vindt eveneens plaats met de zusterorganisaties, zoals SBR, STABU, CROW en de 
CUR. Niet alleen wordt regelmatig met deze organisaties overlegd, ook worden soms werkzaam-
heden samen uitgevoerd.

De ondersteuning van buiten
De wereld om het Instituut voor Bouwrecht heen, de praktiserende en de wetenschappelijke we-
reld, ondersteunt het Instituut voor Bouwrecht op tal van manieren. Om te beginnen zijn daar 
de Raad van Advies en de Onderwijsprogrammaraad, waarin een groot aantal personen zitting 
heeft en welke gremia van groot belang zijn voor de keuze van onderwerpen waar het Instituut 
voor Bouwrecht zich mee bezig houdt en de manier waarop. Daarnaast kan het Instituut voor 
Bouwrecht altijd een beroep doen op personen om zitting te nemen in begeleidingscommissies. 
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Dit is intensief werk en het Instituut voor Bouwrecht prijst zich dan ook zeer gelukkig dat steeds 
weer personen gevonden kunnen worden om dit soort werkzaamheden te verrichten. Voorts dient 
gewezen te worden op de grote groep docenten, op wie steeds weer een beroep gedaan kan wor-
den.

Met het dagblad Cobouw heeft het Instituut voor Bouwrecht eveneens een bijzondere band. Me-
dewerkers van het Instituut voor Bouwrecht publiceren wekelijks in deze krant over interessante 
uitspraken en/of onderwerpen die actueel zijn. Het Instituut voor Bouwrecht wordt daarmee 
wekelijks onder de aandacht gebracht van een grote groep in het bouwrecht geïnteresseerden. De 
bijdragen worden al enkele jaren geleverd en worden bijzonder gewaardeerd door lezers.

6. Concluderend

Het Instituut maakt zijn rol als spin in het bouwrechtelijke web meer dan waar. De hoop bij de 
oprichting uitgesproken dat met het Instituut voor Bouwrecht meer bouwrechtelijke activiteiten 
ontplooid zullen worden, is dan ook zeker gerealiseerd. Het Instituut voor Bouwrecht kan dat 
doen dank zij de inzet van velen van binnen en buiten het Instituut en is al deze personen daar 
bijzonder dankbaar voor.
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Capita selecta uit de geschiedenis van het 
privaat rechtelijk bouwrecht 

door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis1

1. Inleiding

De statuten van de Stichting Instituut voor Bouwrecht vermelden als doel van het Instituut voor 
Bouwrecht:

‘Het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het 
bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen 
in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en 
verdieping van het bouwrecht.’

Het Instituut voor Bouwrecht houdt zich bezig, of althans kan zich bezighouden, met juridische 
én maatschappelijke aspecten van het bouwen. De juridische aspecten betreffen het privaatrech-
telijk of het publiekrechtelijk bouwrecht en het gebied waar beide disciplines elkaar raken en be-
invloeden. Een definitie van het bouwrecht2 wordt in de statuten niet gegeven, het veld kan en is 
traditioneel breed opgevat: het recht en de organisatie van de initiatieffase tot en met de sloopfase 
en het hergebruik van materialen vrijkomend uit de sloop3 vormen alle onderwerp van mogelijke 
bemoeienis van de medewerkers van het Instituut voor Bouwrecht. Het spreekt voor zich dat alle 
aanpalende rechtsgebieden alsmede de grote rechtsgebieden van het commune privaatrecht, zoals 
neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en de Awb4, tot het veld gerekend dienen te worden, waarop 
het Instituut voor Bouwrecht zich kan bewegen volgens de statuten. Dat een instituut opgericht 
kon worden gewijd aan dit (brede) vakgebied roept vandaag de dag geen vragen op. Het bestaan 
van het Instituut voor Bouwrecht, het bestaan en het beoefenen van het vak bouwrecht, is een 
vanzelfsprekendheid vooral gezien de oude wortels van het bouwrecht. Oude wortels die bij me-

1 Directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht aan de TU Delft. De auteur heeft 
van veel kanten informatie gekregen over dit onderwerp en is daar dank voor verschuldigd. Twee per-
sonen worden in het bijzonder bedankt: G. van Tussenbroek, stedelijk bouwhistoricus bij het Bureau 
Monumenten en Archeologie Amsterdam en drs. M. Hurx, werkzaam als Phd srtudent aan de TU Delft 
die beiden veel materiaal aandroegen en de laatste ook nog het artikel voorzag van nuttig commentaar. 

2 Ph.J. van Vliet werpt in zijn bijdrage, Bouwrecht, in de bundel 60 Jaren Bouwbedrijf, Uitgave van de 
Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland N.A.P.B., Am-
sterdam, 1955, p. 45 de vraag op wat onder bouwrecht, een term tot dan toe zonder bepaalde betekenis, 
te verstaan. In de context van de jubilerende NAPB zal ongetwijfeld, zo concludeert hij, bedoeld zijn de 
rechtspositie van de aannemer bij de uitvoering van werken.

3 Zie voor een uitgebreide omschrijving van het vakgebied hoofdstuk 1, Bouwrecht van de hand van A.G. 
Bregman in Bouwrecht in kort bestek, 2007.

4 Daterend van 1 januari 1994, maar als recht uiteraard van veel ouder datum.
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nigeen min of meer bekend zijn. Wie kent immers niet de bepalingen betreffende de aannemer 
die slecht bouwt, aangetroffen in de Codex van Hammurabi5, de rol van rechtsprekenden in het 
Romeinse recht6 en de praktijk van het Middeleeuwse (vooral) publiekrechtelijk bouwrecht, door 
Kocken7 heel toegankelijk in beeld gebracht in zijn in 2004 uitgekomen Bouwrecht Monografie, 
Van bouwen, breken en branden in de lage landen. Verder kent iedereen de regeling in de Code 
Napeleon van de aanneming van werk, die door het BW van 1838 tot in de vroege eenentwin-
tigste eeuw vast onderdeel van het bouwrecht was.8 Het privaatrechtelijk en het publiekrechtelijk 
bouwrecht behoren dan ook tot de oudste ons bekende regels. Toch is over de geschiedenis van 
met name het privaatrechtelijk bouwrecht nog niet veel in samenhangend verband geschreven. 
Het 40 jarig bestaan van het Instituut voor Bouwrecht is een uitgelezen moment om daartoe een 
aanzet te geven. 

In secundaire bronnen is gezocht naar relaties, die wij thans kennen tussen opdrachtgever en 
architect, opdrachtgever en aannemer en de verhouding onderling tussen architect en aannemer. 
Wie de historie raadpleegt, zal erop bedacht moeten zijn, dat nationale grenzen die wij vandaag 
kennen in het verleden niet dan wel anders voorkwamen en dat hetzelfde geldt voor taalgrenzen, 
benamingen van bestuurlijke en maatschappelijke functies, juridische mechanismen etc. Functies 
en mechanismen die wij vandaag de dag onderkennen, hebben wel vaak oude wortels, maar wer-
den mogelijk niet zo onderscheiden als wij heden doen. Dat betekent voor het privaatrechtelijk 
bouwrecht dat niet één op één gezocht kan worden naar oude regelgeving omtrent bijvoorbeeld 
de architect of omtrent aanbesteding. Die benamingen zijn van relatief recente datum, maar de 
taken die er onder schuil gaan en de conflicten die met die taken hand in hand gaan, zijn wel van 

5 Ik kan niet nalaten de bepalingen van Hammurabi’s code op te nemen (de tekst is ontleend aan H.A. 
Brongers, Oud-Oosters en Bijbels recht, 1960, G.F. Callenbach N.V., 1960, Nijkerk, p. 37 e.v.): Bouw 
van huizen en schepen: § 228 Wanneer een bouwer voor een awēlum een huis kant en klaar gebouwd 
heeft, betaalt deze hem als zijn honorarium voor elke sar (oppervlakte) van het huis 2 sikkels zilver. § 
229 Wanneer een bouwer voor een awēlum een huis heeft gebouwd, maar zijn werk niet goed heeft 
gedaan, zodat het huis dat hij gebouwd heeft, instort en hij als gevolg daarvan de eigenaar van het huis 
om het leven brengt, zal deze bouwer gedood worden; § 230 wanneer hij (als gevolg daarvan) de zoon 
van de eigenaar van het huis om het leven brengt, zal de zoon van deze bouwer gedood worden; § 231 
wanneer hij (als gevolg daarvan) een slaaf van de eigenaar van het huis om het leven brengt, zal hij de 
eigenaar van het huis voor elke slaaf een andere vergoeden; § 232 wanneer hij schade aan goederen 
toebrengt, zal hij alles vergoeden wat hij beschadigd heeft; voorts moet hij het huis, omdat hij het niet 
goed gebouwd had en het ingestort was, uit eigen middelen weer opbouwen. § 233 Wanneer een bou-
wer voor een awēlum een huis heeft gebouwd, maar zijn werk niet vakkundig (genoeg) heeft uitgevoerd, 
zodat de muur bouwvallig wordt, moet deze bouwer de muur uit eigen middelen weer herstellen. 

6 Zo mooi beschreven door R.G.T. Bleeker in Over Romeinse arbiters, rechters en advocaten, in Honderd 
jaar Raad van Arbitrage voor de bouw, 1907-2007, onder red. van schrijver dezes, Den Haag: Instituut 
voor Bouwrecht 2007, p. 279 e.v.

7 E.H.A. Kocken, Van bouwen, breken en branden in de lage landen; oorsprong en ontwikkeling van het 
middeleeuws stedelijk bouwrecht tussen +1200 en + 1500, een terreinverkennend onderzoek, Bouwrecht 
Monografieën, Deventer: Kluwer 2004.

8 Opgenomen als bijlage 1 bij dit artikel.
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oudsher bekend9/10 en onderwerp van meer of minder regelgeving geweest.11 In dit artikel wordt 
daarom uitgegaan van die functies12 en wel in het bijzonder de ontwerpende functie, de realise-
rende functie, de toezichthoudende functie en de opdrachtgevende functie. Hoe ontwikkelde 
de regelgeving rond deze functies zich? En wanneer werd deze regelgeving zelf onderwerp van 
studie? Hoe organiseerden de beoefenaren van deze functies zich? Aan deze onderwerpen is dit 
artikel gewijd, waarmee lacuneus en slechts gebaseerd op secundaire bronnen niet meer dan een 
schets is bedoeld, die mogelijk iemand zal prikkelen tot het gaan verrichten van echt historisch 
onderzoek.13

De opzet van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 wordt stilgestaan bij de bouwfuncties in de 
Middeleeuwen, in paragraaf 3 volgt de periode van 1550 tot 1900 en in paragraaf 4 komen de 
ontwikkelingen uit de negentiende eeuw aan de orde. Het verhaal eindigt rond 1900. Dit eind-
punt is ingegeven door een heel praktische reden: de beperkte tijd die de schrijver gegeven is om 

9 Zie wat H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1965, p. 12 
opmerkt aan het begin van het hoofdstuk getiteld Organisatie van het bouwbedrijf: ‘Opdrachtgevers 
en bouwleiding. Wanneer de behoefte ontstaat tot het oprichten van een bouwwerk zal dit eerst als 
gedachte naar voren treden. Eén persoon of een groep van personen zullen deze gedachte dragen en 
naar mogelijkheden zoeken deze ideeën tot werkelijkheid te brengen. Zij zullen zich moeten beraden 
op de financiële ondergrond van hun bouwplannen en op hun wensen ten aanzien van vorm en om-
vang van het te stichten bouwwerk. Wanneer de wensen, soms nog geheel in abstracte zin, voldoende 
gestalte hebben gekregen zal men in contact treden met bouwkundig geschoolde personen om tenslotte 
via een ontwerp tot uitvoering in de werkelijkheid te geraken. De dragers der gedachte worden dan 
tot opdrachtgever of bouwheer. Zo is het thans, zo was het ook in de middeleeuwen en de tijden der 
Renaissance, die het onderwerp van onze onderzoekingen zijn geweest.’ Hiermee is niet gezegd, volgens 
Janse, dat in de wijzen van ontwerpen en uitvoering geen verandering is gekomen. Anders dan de rol 
van de bouwheer, maakten de activiteiten ontwerpen en uitvoeren wel grote ontwikkelingen door. 

10 R. A. Goldthwaite spreekt in dit opzicht van ‘Construction as a Problem in Industrial History, in the 
building of Renaissance Florence, an economic and social history, Baltimore and London: Johns Hopkins 
University Press 1980, p. 115 e.v. De bouwindustrie is in vergelijking tot de andere industrieën veel 
minder bestudeerd. De reden daarvoor was het ontbreken van technologische vernieuwingen. Wel-
iswaar wordt de premoderne architectuur gekenmerkt door ‘great engineering facts’, maar de ‘basic 
technology of lifting and moving devices and of building methods’ gebruikt in de Renaissance en in 
de barokperiode gaan terug op die al door de Romeinen gebruikt. Pas in de negentiende eeuw kregen 
nieuwe technologie en nieuwe materialen invloed op de bouwindustrie als geheel. En dit wordt door 
Goldthwaite dan nog vooral toegeschreven aan de wijziging in de vraag meer dan aan een ‘retooling 
with new technology’. Op cit. p. 116. en op p. 117 merkt de schrijver op: ‘Nevertheless, despite the 
industrial revolution with its impact on both demand and technology, today the construction industry 
remains the least revolutionized of the heavy industries.’

11 Met enige jaloezie kijkt de beoefenaar van de juridische wetenschap (maar misschien is het ook wel geen 
wetenschap, zie daarover C.J.JM. Stolker, Wat maakt een juridisch tijdschrift wetenschappelijk?, NJB 
2004, p. 1409-1418.) naar zijn collega die bijvoorbeeld de biologie bestudeert en die met de ronduit 
opwindende ontdekking wordt geconfronteerd dat de evolutie veel complexer is dan weer te geven is in 
een ‘tree of life’. Uit DNA onderzoek blijkt namelijk dat genen van de verschillende species voorkomen 
in verschillende species en niet alleen in een bepaalde soort. Men noemt dit ‘horizontal gene transfer’. 
Zie New Scientist, 24 januari 2009, p. 36. Zulke ontdekkingen doet de beoefenaar van de juridische 
wetenschap niet.

12 Zie de dissertatie van M.A.M.C. van den Berg.
13 Materiaal is er volop!
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nog verder door te gaan. Maar dit tijdstip vormt ook wel een zekere natuurlijke grens: aan het 
begin van de twintigste eeuw zijn de huidige functies die wij thans onderkennen duidelijk ge-
consolideerd. Aannemers en ontwerpers hebben hun eigen organisaties, hun eigen voorwaarden, 
het begin van het in breed overleg tot stand komen van algemene voorwaarden begint op gang 
te komen en heel belangrijk de oprichting van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland14 komt in beeld. De periode van na 1900, alsmede de periode voorafgaand aan de 
Middeleeuwen, is zeer zeker de moeite waard om te schetsen.15 Mogelijk gebeurt dat ter gelegen-
heid van het vijftig jarig jubileum van het Instituut voor Bouwrecht.

2. Het bouwrecht in de Middeleeuwen

2.1 Inleiding

Over de organisatie van het bouwen in Nederland is voor de hoge Middeleeuwen (tot ca. 1300) 
nog maar weinig bekend, maar dat de Utrechtse Dom16 een ‘gotische’ kerk werd, was niet te 
danken aan de grillen van een toevallig op doorreis van bouwloods tot bouwloods passerende 
bouwmeester, maar van een welbewuste, ideologisch geïnspireerde, vooropgezette wens van de 
bouwheer, aldus Mekking en Helten in het standaardwerk Bouwen in Nederland 600-2000.17 
Toch is er over de verhoudingen opdrachtgever (bouwheer) en bouwmeester (architect/aannemer/
geïntegreerde opdrachtnemer?) in de Middeleeuwen wel wat te zeggen. 

2.2 Aspecten van de ontwerpende kant van het bouwen

In de Middeleeuwen komen het begrip en het gebruik van de term architect steeds minder voor in 
vergelijking tot de voorgaande periode. In de zestiende eeuw wordt de Latijnse term ‘architectus’ 

14 Zie voor de geschiedenis van de Raad van Arbitrage in de eerste 100 jaar van zijn bestaan, Honderd jaar 
Raad van Arbitrage voor de Bouw, 1907-2007, onder red. van schrijver dezes, Den Haag: Instituut voor 
Bouwrecht, 2007.

15 En om uitvoeriger in kaart te brengen.
16 In de Middeleeuwen was de Kerk de grote opdrachtgever van bouwwerken in de Middeleeuwen: kloos-

ters en kerken van heel klein tot de immense kathedralen. Deze bouwactiviteit overtrof die van de 
wereldlijke gezaghebbers, die vooral een militair karakter hadden. Zie Goldthwaite, op. cit. p. 119.

17 Bouwen in Nederland 600-2000, onder red. van K. Bosma, A. Mekking, K. Ottenheym, A. van der 
Woud, Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam, Zwolle: Waanders Uitgevers 2007, p. 124.
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in de Nederlandse taal geïntroduceerd.18/19 Het in onbruik raken van de term architect heeft mo-
gelijk te maken met de enigszins veranderde rol van de architect. In de Romeinse tijd werd het vak 
van architect naar de leer van Vitruvius20 gezien als iets waarvoor de theoretische vorming in de 
‘Artes Liberales ’ net zo belangrijk was als de ‘expert knowledge’ van bouwtechnologie. Dat nu was 
voor de Middeleeuwse architect, die uit de rangen van de steenhouwers, de timmerlieden of welke 
praktische vakbeoefening ook, voortkwam soms anders. Niet zozeer zijn traditionele taak was een 
andere, maar wel zijn sociale status: in bepaalde gevallen was hij een bouwmeester die deelnam 
aan het feitelijke handwerk21 al ging de kennis van Vitruvius werk nooit geheel verloren.22 Men 
dient de verandering in taakopvatting/rol van de architect in de Middeleeuwen echter niet te 
overdrijven. Uit, niet al eens zo recent, onderzoek blijkt immers dat ook in de Middeleeuwen een 

18 H. Miedema, Over de waardering van architekt en beeldende kunstenaar in de zestiende eeuw, in Oud 
Holland, 1980, p. 71, zich daarbij baserend op het in dezen toonaangevende artikel van R. Meischke, 
Het architectonisch ontwerp in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen en de zestiende eeuw, 
in Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1952, p. 162 e.v. Een woord over dit 
Bulletin: dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, opgericht op 7 ja-
nuari 1899. Dit mooi uitgegeven tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor de 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en ®Mit, Faculteit Bouwkunde. Er worden regelmatig 
artikelen in gepubliceerd over de geschiedenis van de architectuur, maar ook van het bouwen en het 
organiseren van het bouwen. Een aanrader voor de historisch geïnteresseerde lezer.

19 Zie over de taak van de architect in de vijftiende en zestiende eeuw voorts uitgebreid M. Hurx, Archi-
tecten en gildedwang; vernieuwingen in de ontwerppraktijk in de vijftiende en zestiende eeuw? in Bul-
letin KNOB, 2009, nr. 1, p. 1 e.v. Hurx bereidt een proefschrift voor over ‘De wortels van de architect 
als zelfstandig ontwerper in Holland’, dit onderzoek maakt deel uit van een groter geheel waarin de 
TU Delft, de UU en de UvA samenwerken. Dit prestigieuze en ambitieuze programma, Mapping the 
cities of the Randstad Holland, brengt drie soorten onderzoek tezamen: Stedenbouw, Architectuur en 
Geschiedenis. Het doel is het veronderstelde verband tussen de Randstad als een bijzondere materiële 
stadsvorm, de specifieke productiewijze van deze stadsvorm, en de economische en culturele betekenis 
van die stadsvorm in internationale context te voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing. Het 
zou eigenlijk heel goed passen in dit programma om ook aandacht te schenken aan de rechtshistorische 
aspecten van deze ontwikkeling.

20 Zie de bijdrage van S. Kostof, The architect in the Middle Ages aan de bundel, The Architect, chapters 
in the history of the profession, onder red. van S. Kostof, Oxford University Press, New York, 1977, p. 
60/61.

21 Kostof, op. cit. p. 61. De architect ging bij de naam van Caementarius, lathomus, magister operis, 
capudmagister en benamingen hiermee vergelijkbaar in de diverse talen. 

22 Kostof, op. cit. p. 69. Onduidelijk is of de architecten in het grootste deel van de Middeleeuwen afstand 
hadden genomen van wat Vitrivius normaal vond, de gewoonte om tekeningen te maken van de te 
realiseren projecten. Architecten werkten vanuit een soort basisplan dat zij zelf in hun hoofd vormden, 
vervolgens gingen zij naar de bouwplaats, die werd gebruikt als een ‘full-scale drawing board’, Kostof, 
op. cit. p. 74; in deze zin ook J.J. van der Wal, De economische ontwikkeling van het bouwbedrijf in 
Nederland, Delft: Waltman 1940, p. 25. In de literatuur, zie Kostof op. cit, p. 74, wordt wel verdedigd 
dat het werken met tekeningen op zijn vroegst pas terugkomt in de dertiende eeuw. De afwezigheid 
van tekeningen zou echter, zo betogen anderen, verklaard kunnen worden door het feit dat gebruikt 
perkament, dat gesmolten werd, goede lijm opleverde. Het idee dat bijvoorbeeld de Romaanse kerken 
zonder tekeningen gebouwd zouden zijn, wordt door een deel van de schrijvers als onvoorstelbaar ge-
kwalificeerd, Kostof, op. cit. p. 75.
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scheiding werd gemaakt tussen uitvoerings- en coördinatiewerkzaamheden.23

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat opdrachtgevers aangaven naar welke voorbeelden 
van elders gebouwd diende te worden.24/25 De ontwerpen, nodig om een bouwwerk (vooralsnog de 
kerkelijke gebouwen26) tot stand te brengen, waren soms afkomstig van bouwkundige monniken 
en werden door hen met horige boeren en opgeleide timmerlieden, metselaars en steenhouwers 
tot stand gebracht.27 De eerste meester-steenhouwer, in de Nederlanden meestal ‘werkmeester’ ge-
noemd, kan men min of meer als bouwmeester betitelen, omdat hij als de leidinggevende vakman 
in overleg met de bouwheer voor het bouwplan waarnaar gewerkt zou worden, verantwoordelijk 
was.28 In de Nederlandse literatuur wordt geleerd dat de bouwmeesters (zonder twijfel ‘seasoned 
masters to construction’ geweest29) in deze periode, waarin de grote kathedralen tot stand komen 
(vanaf de twaalfde eeuw), vermoedelijk slechts een ondergeschikte rol spelen30; slechts in uitzon-
deringsgevallen31 is zijn naam bekend.32 Aan deze opvatting wordt door anderen getwijfeld. Het 
gebruik van de term ‘architectus’ komt in deze periode juist (langzaam) terug en met de term 
wordt, getuige illustraties, geduid op iemand die een leidinggevende functie had en niet zelf met 
de handen werkt.33 Kostof haalt Nicolas de Biard aan, dominicaan en schrijver uit Parijs: 

‘The master masons, holding measuring rods and gloves in their hands, say to the others, “Cut it here!” 
and they themselves do nothing; but yet they get the greater fees….’. 

Het beeld dat de architecten van de grote Gothische kathedralen hun werk in anonimiteit ver-
richtten, kan dan ook niet serieus genomen worden, aldus Kostof.34 Hij zegt het als volgt: 

‘hoewel de stijl van de abdijkerk van St. Denis uit de twaalfde eeuw geen andere naam kent dan die van 

23 In zijn lezing van dit artikel verwijst Hurx uitdrukkelijk op de volgende literatuur, waaruit volgt dat de 
opvatting door o.a. Kostoff verkondigd, achterhaald is: S. Schuler, Vitruv im Mittelalter. Die Rezeption 
von‚ De architectura‘ von der Antike bis in die frühe Neuzeit (Pictura et Poesis 12), Keulen/Weimar/We-
nen, 1999. M. Lingohr, ‘Architectus – Überlegungen zu einem vor- und frühneuzeitlichen Berufsbild’, 
Architectura 35 (2005) 1, 47-68.

24 Janse, op. cit. p. 12. Janse geeft daar voorbeelden van. De suggestie dat dit de normale praktijk was, lijkt 
niet gedeeld te worden door Kostof, op. cit. p. 84. Kostof merkt op dat dit soms gebeurde.

25 Zie over de geschiedenis van met name de architect voorts E.M. Fontein, De rechtspositie van de architect 
1850-1985 (diss. Rijksuniversiteit Limburg), Delft: Delftse Universitaire Pers 1988, hoofdstuk 1.

26 Het niet kerkelijke bouwen was vooral zelf-bouwen, zie Kocken, op. cit. p. 82, waarbij overigens wel 
gebouwd diende te worden volgens keuren en met toepassing van gekeurde bouwmaterialen, zie Koc-
ken, op. cit p. 84. Deze keuren en verplichtingen golden overigens ook voor de kerkelijke bouwwerken, 
Kocken zegt althans niets dat op het tegendeel zou duiden.

27 Janse, op. cit. p. 22,.
28 Bosma et. al., op. cit. p. 126; Van der Wal, op. cit. p. 25.
29 Kostof, op. cit. p. 75.
30 Bosma et. al., op. cit. p. 127.
31 Zie Bosma et. al., op. cit. p. 127, die als voorbeeld de Utrechtse Dom noemt, waarvan de naam van de 

leidende bouwmeesters overgeleverd is.
32 Janse, op. cit. p. 13 maakt overigens wel melding van het feit dat al in de twaalfde eeuw bouwmeesters 

(ontwerpers) over de grenzen van de eigen streek met naam en faam bekend zijn.
33 Kostof, op. cit. p. 76.
34 Kostof, op. cit. p. 77.
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zijn “self-glorifying record of its patron”, de abt Suger, “hundreds of architects burst into public promi-
nence in the next three centuries.”’ 

Zij zijn eervol begraven in de kerken die zij ontwierpen, beelden werden gemaakt van ze, hun na-
men zijn gegrift in de kerken alsof het ging om schilders of schrijvers van boeken. De stelling dat 
de bouwmeester in de vijftiende eeuw nog niet vergelijkbaar is met de architect of ingenieur uit de 
latere tijd35, omdat hij afkomstig was uit het steenhouwersvak, terwijl de latere in de zeventiende 
eeuw opkomende architecten vaak schilders van huis uit waren en in het buitenland studiereizen 
hadden gemaakt36, doet dan ook tekort aan de functie die onder de benaming bouwmeester 
schuil ging.37 In zijn bijdrage aan Architecten en gildedwang38 toont Hurx immers aan dat het op-
komende gebruik van de term ‘architectus’ niet betekende dat de taakstelling van de architect ook 
veranderde. In Nederlandse en Latijnse vijftiende eeuwse bronnen wordt de term ‘werkmeester’ 
geregeld met in dezelfde betekenis gebruikt als de term ‘architectus’.

Na kerkelijke gebouwen, waarvan het initiatief voor de bouw door de kerk zelf wordt genomen, 
komen in de veertiende eeuw ook initiatieven op gang van steden die kerken laten bouwen, de 
burgerlijke stadskerken, waarvoor bouwmeesters van elders worden gehaald.39/40 Over de werk-
verhoudingen en de verantwoordelijkheden bij de bouw van deze kleinere kerken en/of van kaste-
len dan wel stedelijke openbare gebouwen is voor de veertiende eeuw niets met zekerheid bekend 
omdat er haast geen geschreven bronnen zijn.41

De keus van de architect en afspraken met deze
De keus van de architect was van groot belang voor het succes van een bouwproject. Vaak werd 
een lokale architect gekozen, maar al uit de dertiende eeuw is bewijs voorhanden dat kapittels 
verder keken dan de eigen omgeving.42 Soms werd een wedstrijd (‘competion’) gehouden of wer-
den verschillende opvattingen van architecten uitgelokt om te kijken welke het beste was.43 Met 
de gekozen architect werd een contract gesloten. Uit de overgeleverde contracten blijkt dat de 
grootste zorg voor opdrachtgevers was, dat de architect zijn aandacht niet verdeelde over te veel 
verschillende werken en zich beperkte tot één opdracht.44 Toch kwam het geregeld voor dat zij 
aan verschillende projecten werkten, omdat opdrachtgevers graag de beste vaklieden wilden heb-
ben. Het contract gesloten met Jacobus de Favariis van Narbonne in 1325 verplichtte hem om 
minstens 6 jaarlijkse bezoeken vanuit Narbonne aan het project te Gerona in Spanje te brengen.45 
In de Nederlanden waren in de vijftiende eeuw verschillende architecten die de regie voerden over 

35 Janse, op. cit. p. 17.
36 Janse, op. cit. p. 17.
37 Janse, op. cit. p. 14, meldt voorts dat in 1415 de Utrechtse dombouwmeester als de gelijke van de 

fabrieksmeesters wordt behandeld.
38 Hurx, op. cit. p. 2.
39 Bosma et. al., op. cit. p. 129.
40 Eveneens een aanwijzing dat de rol van de bouwmeester er niet langer een was die in anonimiteit werd 

vervuld.
41 Bosma et. al., op. cit. p. 129.
42 Kostof, op. cit. p. 83.
43 Kostof, op. cit. p. 83.
44 Kostof, op. cit. p. 84.
45 Kostof, op. cit. p. 84.
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verschillende projecten. Een voorbeeld hiervan is Spoorwater uit Antwerpen die gelijktijdig een 
aanstelling had in Haarlem, Dordrecht, Hulst, Bergen op Zoom, Tholen en Brielle. Hij leidde die 
projecten op afstand en kwam slechts enkele keren per jaar langs om het werk te controleren.

De taken van architect en aannemer vielen in de Middeleeuwen geregeld samen. In het con-
tract betreffende het schip van de kerk van Fotheringhay van 22 september 1434 zijn bepalingen 
opgenomen betreffende de te verrichten werkzaamheden, de betaling (300 pound sterling), de 
termijnen waarin betaald wordt, de straf indien de opdrachtnemer, Horwood, een werkman niet 
betaalde of niet in staat was het werk ‘binnen een redelijke termijn’ op te leveren. In het laatste 
geval wachtte hem de gevangenis en werden zijn ‘movable goods and heritances’ geconfisceerd.46 
Bouwmeesters werden voor de duur van een project aangesteld, waarbij de te leveren producten 
slechts globaal werden omschreven.47 Het ging hier om aanstellingscontracten (gericht op de 
persoon en te onderscheiden van de bouwcontracten, die gericht waren op het werk48) waarin 
afspraken waren opgenomen omtrent: wie het werk zou uitvoeren, waaruit het bestond, wie het 
materiaal zou leveren, de kwaliteit, de betaling en de verzekering dat de beloftes nagekomen zou-
den worden.49

De architect had veel macht (Kostof, p. 84, spreekt van ‘extraordinary powers’), maar deze waren 
wel begrensd. Kostof wijst op het moeten volgen van wensen van de opdrachtgever, die zich soms 
met het ontwerp, proporties en afmetingen bemoeide. De architect moest andere adviseurs naast 
zich dulden, soms zelf als toezichthoudend op (delen van) zijn werk, zoals in het geval hiervoor 
genoemd van Horwood en soms moest hij met deze overleggen over bepaalde vraagstukken.50/51 
De huidige architect zal zich in deze situatie herkennen.

Met betrekking tot de keus van de architect verdient voorts nog het volgende vermeld te worden. 
De gildedwang was minder absoluut dan wel gemeend wordt. Hurx52 beschrijft hoe ontwerpers 
al vóór de tijd van Karel V geregeld vrijgesteld waren van de verplichting om verantwoording af 
te leggen aan de gilden. Deze ‘uitzonderingspositie’, aldus Hurx, is niet uniek geweest. Naast de 
vorst waren ook andere opdrachtgevers als geestelijken en stadsbesturen en zelfs particulieren53 in 
staat om boven de ‘jurisdictie van de ambachtsgilden’ opdrachten uit te laten voeren. De reden 
waarom dit mogelijk was, ligt eigenlijk voor de hand, Hurx t.a.p.: de gilden waren bij het ver-
krijgen en handhaven van privileges van het stadsbestuur afhankelijk. Besturen hielden zich dan 
ook wel het recht voor om de goedgekeurde gildebepalingen te allen tijde bij te kunnen stellen 
(verminderen of vermeerderen). Voorts was men gebaat bij een flexibel systeem om uit een arse-
naal van zoveel mogelijk expertise en arbeidsksrachten te kunnen putten.54 In aanstellingsover-

46 Ibid.
47 G. van Tussenbroek, ‘alzo zult gijlieden dat maken’, Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestek-

ken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654, in Bulletin KNOB, 2009, nr. 1, p. 21.
48 Van Tussenbroek, op. cit. p. 20.
49 Van Tussenbroek, op. cit. p. 20.
50 Kostof, op. cit. p. 84/85.
51 Naast de architect had ook de leverancier invloed op details van gebouwen, zie daarvoor Hurx, op. cit. 

p. 127.
52 Hurx, op. cit. 2009, p. 8 e.v.
53 Hurx, op. cit. 2009, p. 11.
54 Hurx, op. cit. 2009, p. 8/9.
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eenkomsten van de architect wordt in uitzonderlijke gevallen zelfs wel expliciet de vrijstelling van 
gildedwang bepaald.55 Hurx56 concludeert ten slotte dat de onafhankelijke positie van de architect 
in de zestiende eeuw niet zozeer bepaald lijkt te zijn door een nieuw beroepsbeeld, maar eerder 
door de autoriteit van de opdrachtgever.

Auteursrecht
Een eerste aanzet van het auteursrecht van de architect in de Nederlanden dateert ook uit de late 
Middeleeuwen en dat is een indicatie van het belangrijker worden in de woorden van één van de 
schrijvers57: emancipatie van de architect. In de loop van de vijftiende eeuw werd het mogelijk 
meer geaccepteerd ‘dat de bouwmeester zijn eigen ontwerpen beheerde, terwijl voorheen de op-
drachtgever bepaalde wat er met het ontwerp gebeurde’. 58 Het ontwerp werd tot aan het begin 
van de vijftiende eeuw nog wel als het eigendom van de opdrachtgever beschouwd. Verhelderend 
is de ‘promissio’ van Hendrik van Thienen, die in 1396 de kerkmeesters van de Sint-Sulpitius in 
Diest moest beloven geen ander werk te aanvaarden zonder de toestemming van de kerkmeesters. 
Hierbij werd bepaald dat het ontwerp in het bezit bleef van de kerk en dat Hendrik zijn ontwerp 
alleen onder begeleiding van één van de kerkmeesters mocht zien als hij daar een geldige reden toe 
had. In de vijftiende eeuw kreeg de bouwmeester meer te zeggen over zijn eigen ontwerp. In ieder 
geval toont een bron van halverwege de vijftiende eeuw aan, dat de bouwmeester zijn eigen ont-
werp uit de loods mee mocht nemen. Toen in 1447 de zoon van Sulpitius van Vorst het ontwerp 
voor het Leuvense stadhuis aan een Mechelse steenhouwer had uitgeleend, werd een bode van de 
stad Leuven naar Mechelen gestuurd om daar het ontwerp van het stadhuis terug te halen. Mis-
schien valt een rekening voor de Broederschapskapel aan de Sint-Jan in Den Bosch op dezelfde 
manier te interpreteren en had de loodsmeester Alart Du Hamel zijn eigen tekeningen meege-
nomen toen hij de loods verliet. Omdat Du Hamel zijn ontwerpen niet had achtergelaten, werd 
Goeyart de Schrijnwerker betaald voor het maken van berderen naar het ontwerp van Du Hamels 
opvolger, Jan Heyns. Nog een generatie later ontwikkelde de zelfstandigheid van de bouwmeester 
zich nog meer, wat in contracten te zien is aan de bepalingen over de plichten en rechten van de 
ontwerper. Het contract dat de Schepenen van Gent met Rombout Keldermans en Domien de 
Waghemakere opmaakten in 1518 voor het leiden van het bouwproces van het nieuwe stadhuis 
en het leveren van een ontwerp voor de gevel staat in schril contrast met de ‘promissio’ van Hen-
drik van Thienen; niet de opdrachtgevers maar de ontwerpers zouden de tekeningen in hun bezit 
houden. En wanneer één van beiden te overlijden zou komen, zouden de tekeningen overgaan op 
de langstlevende. Pas bij overlijden van beiden of wanneer ze de stad niet meer wilden of konden 
dienen, zouden zij of hun erfgenamen de tekeningen kosteloos bij de magistraat in bewaring 
moeten geven. Belangrijk is ook dat opgenomen werd dat bij het leven van de meesters niemand 
naar het ontwerp zou mogen werken.59

55 Ibid.
56 Hurx, op. cit. 2009, p. 13.
57 M. Hurx, Middeleeuwse ‘prefab’ in de Nederlanden?, De Hollandse kerken van de Antwerpse lood-

smeester Evert Spoorwater, in Bulletin KNOB, 2007, nr. 3, p. 120.
58 Ibid.
59 Ibid.
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2.3 De uitvoerende kant van het bouwen

De grote bouwwerken van de elfde eeuw, ontworpen door monniken, werden gerealiseerd door 
dezen tezamen met horige boeren en opgeleide timmerlieden, metselaars en steenhouwers.60 In 
de loop van de elfde eeuw ontstaan door de Benedictijner en Cisterciënzer orden buiten de orde 
om wereldlijke bouwloodsen (vroeger bouwhutten geheten) met burgerlijke leden.61 Van der 
Wal62 spreekt zijn verbazing er over uit dat vrije ambachtslieden zich zo spoedig aaneensloten tot 
een hechte beroepsorganisatie. Hij ziet als verklaring daarvoor de rivaliteit met de kloosterorden, 
welke voordien nagenoeg alle bouwvakbeoefenaren leverden. De loodsen waren op hun beurt 
onderdeel van een groter geheel, zo werd de Straatsburgse bouwhut in 1277 beschouwd als de 
hoofdhut van minstens 22 andere bouwhutten.63 Deze hutten werkten met dezelfde regels en 
verordeningen, die eerst mondeling werden overgeleverd en later, na 1500, schriftelijk. 64 Van der 
Wal gaat uitgebreid in op deze regels, maar deze betreffen vooral de onderlinge verhoudingen van 
de leden van de loods.65

In de loodsen zijn de steenhouwers beschut tegen weer en wind en ontstaan op den duur gemeen-
schappen van arbeiders, die van loods naar loods trokken op zoek naar emplooi bij een nieuw me-
gaproject.66 Deze loodsen maakten het mogelijk dat er specialisatie en continuïteit in het bouw-
bedrijf ontstond, nodig voor de bouw van de grote kathedralen.67/68 Voor de bouw van de kleinere 
werken (initiatieven van de wereldlijke overheid) wordt aangenomen dat niet met bouwloodsen 
werd gewerkt, maar met losse contracten met individuele steenhouwers, metselaars etc.69

In tegenstelling tot de loodsen waren de gilden honkvast en gebonden aan steden.70 De gilden 
beheersen lange tijd in veel steden de uitoefening van de verschillende ambachten, die dan ook 
van elkaar gescheiden waren in tegenstelling tot het platteland, waar het ontbreken van gilden 
die scheiding veel minder liet zien.71 De invloed en macht door de gilden uitgeoefend en de uit-
zonderingen op de door deze ingestelde regels waren niet overal gelijk72, maar dat zij van grote 
invloed op de kwaliteit van het bouwen zijn geweest staat vast.73 De gilden regelden de wijze van 
uitoefening van het bedrijf of beroep en alles wat daarmee samenhing. Bekend is de gildedwang: 
het door het stadsbestuur erkende recht om onder bedreiging van straf iemand, die enig door een 
gilde voorgestaan handwerk uitoefende, te dwingen tot het gilde toe te treden. Ook tegen beun-

60 Janse, op. cit. p. 22.
61 Janse, op. cit. p. 22.
62 Van der Wal, op. cit. p. 17.
63 Van der Wal, op. cit. p. 17.
64 Van der Wal, op. cit. p. 18.
65 Van der Wal, op. cit. p. 18 e.v.
66 Janse op. cit. p. 23; Van der Wal, op. cit. p. 17.
67 Bosma et. al., op. cit. p. 126.
68 Zij hebben dan niet veel meer gemeen met de bouwhutten van de vroegere Middeleeuwen, aldus Van 

der Wal, op. cit. p. 25.
69 Bosma, op. cit. p. 130.
70 Janse, op. cit. p. 23. Over hun ontstaan doen verschillende opvattingen de ronde, ik laat dat rusten.
71 Janse, op. cit. p. 23.
72 Janse, op. cit. p. 23.
73 Uitvoerig beschreven door Kocken, op. cit. p. 65 e.v.
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hazen werd door het gilde opgetreden.74 De Klerk75 wijst erop dat in de rangorde van de gilden 
die van het bouwbedrijf geen vooraanstaande plaats innemen. De reden hiervan was dat het huis 
geen product was dat aan één gilde is toe te schrijven en dat meer ambachten bij het bouwen 
betrokken zijn. 

De grotere bouwwerken werden ‘in de markt gezet’ als zogenaamde taswerken. Hierbij werd aan 
één of meer aannemers werk opgedragen tegen een overeengekomen forfaitaire prijs voor een 
omschreven bestek. De aannemer werd pas na afloop van het werk betaald en schoot dus zelf alle 
kosten van arbeid en materiaal voor. Het gebruik van taswerken maakte dat er veel gebruik werd 
gemaakt van onderaannemers. In theorie kwamen steeds dezelfde aannemers voor het werk in 
aanmerking, van een beurtsysteem was geen sprake. Wel waakten de ambachten voor een al te 
grote concentratie van werken per aannemer.76

2.4 Opdrachtgevers 

In de latere Middeleeuwen worden niet-geestelijke opdrachtgevers en ontwerpers belangrijker, 
maar de belangrijkste bouwactiviteit blijft vooralsnog de bouw van kerkelijke gebouwen.77 Op de 
bouw, de zogenaamde Kerkfabriek78, werd toezicht gehouden. In alle kathedralen gebeurde dat 
door de kerkmeesters die in dienst waren van het kapittel.79 Was er geen (permanent) toezicht 
mogelijk door een architect, dan vond het toezicht op een andere manier plaats, bijvoorbeeld door 
de stadsmetselaar.80 Voor de controle van een werk na de oplevering en voor technische problemen 
tijdens de uitvoering werd ook van de hulp van mensen van buiten gebruik gemaakt.81 Uit de 
bronnen van de bouw van het stadhuis te Damme blijkt dat als gevolg van een aantal tekortko-
mingen in de bouw een bedrag van 42 pond groot terugbetaald moest worden.82 De wereldlijke 
overheid volgde het voorbeeld van de Kerkfabriek met de instelling van ‘stadsfabrieken’.83 Aan de 

74 Zie Kocken, op. cit. p. 60, die op p. 64 er op wijst dat het bestaan van gilden een grillige materie was van 
splitsingen en nieuw ontstaan van gilden en dat meer onderzoek nodig is eer er een goed beeld van de 
bouwberoepen in de Middeleeuwen is. Zie voor een gelijk geluid: A. de Klerk, Bouwen aan de Hofstad, 
Delft University Press 1998, p. 78.

75 De Klerk, op. cit. p. 16.
76 Uitgebreid hierover: Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen: aspiraties, relaties en transformaties 

in de 16e-eeuwse Gentse ambachtswereld, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
Gent: Academia Press 2002, p. 78 e.v.

77 Janse, op. cit. p. 13.
78 Met fabriek werd bedoeld alles wat verband hield met de vervaardiging of onderhoud van een monu-

ment, waaronder de materiële kant als het aantrekken en beheren van financiën vergelijkbaar met de 
directeur van Openbare Werken, Janse, op. cit. p. 13; zeg maar een kerkelijk (en later: stedelijk) bouw-
bedrijf, K. Ottenheym, Tot roem en sier van de stad, Hollandse stedelijke en regionale overheden als 
opdrachtgevers van architectuur in de zeventiende eeuw, in Kunstenaars en opdrachtgevers, onder red. 
van H. Hendrix en J. Stumpel, Amsterdam: Amsterdam University Press 1996, p. 121.

79 Een kapittel is een college van geestelijken verbonden aan een kathedraal dat bestuurlijke bijstand ver-
leent aan de bisschop.

80 Hurx verwijst in zijn commentaar op dit artikel naar: W.H. Vroom, De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Ant-
werpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm, Antwerpen/Amsterdam 1983.

81 Janse, op. cit. p. 18.
82 Janse, op. cit. p. 18.
83 Janse, op. cit. p. 19.
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top van de stadsfabriek stond de fabrieksmeester en onder hem de stadsmeesters: de stadstimmer-
man, de stadsmetselaar en de stadssteenhouwer. De stadsfabriek was belast met de uitvoering van 
openbare werken en het toezicht op de naleving van de bouwvoorschriften.84/85

Op grotere werken was meestal een ‘ondermeester’ aanwezig, die in zich de taken van vertegen-
woordigers van de huidige architect en uitvoerder in zich kon verenigen, soms ook belast met de 
inkoop van bouwmaterialen.86 

De rol van de opdrachtgever in de late Middeleeuwen met betrekking tot het ontwerp was gering. 
Onmiskenbaar had hij de regie in handen bij de totstandkoming van de architectuur, maar er zijn 
maar weinig aanwijzingen dat hij actief deelnam aan het ontwerpproces.87 Verondersteld wordt 
dat de opdrachtgever zich beperkte tot het concept en wat keuzen wat betreft architectonische 
details.88

2.5 Kwaliteitsborging

Natuurlijk past het niet om zo’n moderne term in de beschrijving van een andere tijd te gebrui-
ken, maar hetgeen onder de term schuilgaat, was in oude tijden niet onbekend. Kocken89 gaat 
heel uitgebreid in op de kwaliteitseisen met betrekking tot bouwconstructies en bouwmaterialen. 
De keuren van de steden en de gilden kenden tal van specifieke op degelijkheid en brandveilig-
heid gerichte bepalingen. De wijze van fabricage van steen was onderwerp van regeling en ook de 
grondstoffen, de brandstoffen, de lonen en prijzen, de formaten van de verschillende stenen, de 
maatvoering en de wijze van keuring. De verkoop van slechte waren moest aan banden worden 
gelegd en het hanteren van valse maten en gewichten tegengegaan. Normalisatie kon dan ook niet 
uitblijven en vond eerst op stedelijk en later op landelijk niveau plaats.90

2.6 De keus van de aannemer

De aannemer zoals we die tegenwoordig kennen, dateert van na het opheffen van de gilden in 
de Franse tijd.91/92 Wat wel voorkomt in de late Middeleeuwen is het aanbesteden (‘verdingen’) 
volgens bepaalde voorwaarden van delen van werken.93 De gildedwang zorgde er voor dat het niet 

84 Zie Kocken, op. cit. p. 141.
85 Zie uitgebreid over de stedelijke stadsfabrieken.
86 Janse, op. cit. p. 17.
87 M. Hurx, Middeleeuwse ‘prefab’ in de Nederlanden?, De Hollandse kerken van de Antwerpse lood-

smeester Evert Spoorwater, in Bulletin KNOB, 2007, nr. 3, p. 112.
88 Ibid.
89 Kocken, op. cit. p. 83 e.v.
90 Kocken, op. cit. p. 85 en uitgebreid p. 128 e.v.
91 Janse, op. cit. p. 25. In deze zin ook Van der Wal, op. cit. p. 32 e.v.
92 A.W. Weissman, Oude bouwkunst, in het Gedenkboek van den Nederlandschen Aannemers Bond, uitge-

geven door den Nederlandschen Aannemersbond ter herdenking van zijn vijf en twintig-jarig bestaan 
1895-1920, Bussum: N.V. Uitgevers Maatschappij v/h Paul Brand 1920, p. 83 e.v. gaat uitvoerig in op 
de bouw van de St. Bavokerk te Haarlem, die aan het eind van de veertiende eeuw aan grote uitbreidin-
gen is onderworpen. 

93 Janse, op. cit. p. 26; zie voorts Kocken, op. cit. p. 161.
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mogelijk was een gebouw in zijn geheel door één aannemer te laten realiseren; alleen leden van een 
gilde mochten werk van een bepaald ambacht aannemen.94 Janse beschrijft verschillende aanbe-
stedingen95 waaraan een bestek ten grondslag lag, die al voorkomen zo vroeg als in 1376. Het kon 
daarbij gaan om een geheel bouwwerk (1386 het bouwen van het stadhuis van Nijvel als vakwerk 
in hout) als om een deel van een werk (1376 betreffende het timmerwerk voor de klokkestoel en 
de kap van het Belfort te Gent). De gang van zaken is uit verschillende aanbestedingen bekend. 
Verschillende personen worden ontboden (een timmerman en een metselaar in het voorbeeld uit 
1461 betreffende het stadhuis van Damme96) voor het uitbrengen van een advies voor de bouw. 
Zij komen met vier man en gedurende twee dagen wordt met het stadsbestuur van gedachten 
gewisseld. Metselaar en timmerman dienen ieder een ontwerp en een begroting in. Indien op de 
aanbesteding een andere meester voor een lager bedrag het werk zou kunnen maken zou de met-
selaar 2 pond groot en de timmerman 1 pond groot krijgen voor het werk dat zij verricht hadden. 
In een ander voorbeeld uit 1461 komen verschillende ontwerpen naar voren, waarvan het goed-
koopste wordt aanbesteed, in de woorden van Janse.97 Een brandende kaars bepaalde de duur van 
het afbieden, degene die bij het uitgaan van de kaars het laagst had geboden kreeg het werk.98 Dit 
systeem was vooral gebruikelijk in de zuidelijke Nederlanden en in de Franse tijd zelfs voorschrift, 
al ondervond het veel weerstand.99 Ook Van Tussenbroek gaat in op de aanbestedingpraktijk. Hij 
geeft een voorbeeld van 29 augustus 1569, de dag waarop een oproep werd gepubliceerd voor wer-
ken in verband met de bouw van een versterking in Groningen. Het werk zou bij afslag worden 
gegund.100 Dit systeem wordt door Kolman voor Kampen uitgebreid beschreven en men herkent 
daarin tal van elementen die ook bij hedendaagse aanbestedingen terugkomen. Ik noem101: er is 
een bestek dat uiteen valt in een zakelijk gedeelte geschreven door de beheerders van het stadswerk 
of raadsgecommitteerden en een technisch deel waarvoor de hulp van een vakman wordt inge-
roepen. De aanbesteding wordt bekend gemaakt na de opstelling van de voorwaarden voor het 
werk. Dan vindt een bekendmaking plaats (door ophanging op kerken, raadhuis of vispoort en 
soms door de stadsomroeper). Aan de aanbesteding gaat voorts een aanwijzing vooraf, geïnteres-
seerden werden uitgenodigd om op de bouwplaats te gaan kijken en daar werd het bestek dan ook 
voorgelezen, van belang omdat het kunnen lezen in die dagen nog niet algemeen verspreid was.102 
Het bestek lag doorgaans ter inzage op het stadhuis of een secretarie, maar ook kwam het voor 
dat een bode het bestek naar een andere stad bracht om er aandacht onder de aannemers voor te 
vragen.103 Zo konden de belangstellenden hun prijs bepalen. Het openbaar aanbesteden verliep 
daarna door middel van opbieden. Voordat men in de verleiding komt door de term opbieden, 
deze tijd te kwalificeren als een gouden eeuw voor de aannemers, is het goed nader te bezien hoe 

94 Zie Chr. J. Kolman, Naer de eisch van ’t werck, De organisatie van het bouwen te Kampen (diss. Utrecht), 
Utrecht: Matrijs 1993, p. 260. Kolman geeft een gedetailleerde beschrijving van hoe werken onder-
hands werden aanbesteed.

95 Of daar het huidige begrip aanbestedingen altijd mee bedoeld wordt, is niet steeds duidelijk. Hetzelfde 
geldt voor Kocken, op. cit. p. 161.

96 Janse, op. cit. p. 26.
97 Janse, op. cit. p. 27.
98 Janse, op. cit. p. 27.
99 Janse, op. cit. p. 27.
100 Van Tussenbroek, op. cit. p. 22.
101 Overgenomen van Kolman, op. cit. p. 277.
102 Kolman, op. cit. p. 274/275.
103 Van Tussenbroek, op. cit. p. 22.
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dit zogenaamde opbieden plaats vond. Ik vat samen wat Kolman voor Kampen beschrijft.104 In de 
eerste ronde wordt een prijs uitgebracht door de potentiële aannemers. Dit gebeurt niet openlijk, 
maar door elk afzonderlijk onder couvert een prijs bij de voorzitter van de aanbesteding in te die-
nen. Degene die het laagste bedrag bood, werd beloond met twee goudgulden. Stadstimmerman 
Floris Eickenholt had de laagste inzet (het ging om timmerwerk aan de Enkbrug) te weten 160 
goudgulden. Vervolgens wordt in de tweede ronde daarop afgedongen en dat gebeurde zolang een 
aangestoken kaarsstompje brandde. Elke verdere vermindering van de aanneemsom werd beloond 
met een vergoeding. Kolman: 

‘Dit stimuleerde de aanwezigen om actief deel te nemen aan de aanbesteding, zodat ze in ieder geval 
compensatie voor hun moeite konden krijgen, ook als het werk uiteindelijk naar een ander ging.’ 

De aanbesteding eindigt uiteindelijk met een gunning van het werk tegen een bedrag van 95 
goudgulden, 40% lager dan de inzet. Blijkbaar, zo merkt Kolman op, hielden de potentiële aan-
nemers rekening met een ruime marge voor de afslag.105 Na de aanbesteding werden de gegevens 
van de winnaar vastgelegd en werd afgerekend met de verliezers.106

Het doen van onrealistische aanbiedingen (abnormaal laag) kwam ook in deze tijd voor alsmede 
de klacht dat aannemers samenspanden om prijzen op te drijven en zich niet aan afspraken hiel-
den.107

Met de aannemer (het waren soms verschillende aannemers: voor het timmerwerk, steenhouw-
werk, metselwerk, sloopwerk en het uurwerk komt men afzonderlijke bestekken tegen) werd een 
contract gesloten, waarover volgens de bronnen soms uitgebreid onderhandeld werd en waarin 
naast bepalingen omtrent beloningen ook boetes en vrijstelling van accijns voor bier voorkwa-
men.108 De zorg inzake de voltooiing van het werk, die ook bij de architecten een rol speelde, ziet 
men terug bij de aannemerscontracten en voorts speelde het verbod werk aan anderen te mogen 
uitbesteden. Deze punten worden opgenomen in de stadskeuren in de zestiende eeuw, waarin ook 
bepalingen over het schriftelijk opstellen van het bestek. 109 

2.7 Concluderend

De periode van de Middeleeuwen laat voor het privaatrecht meer ontwikkeling zien, dan aanvan-
kelijk mogelijk gedacht werd. De architect als zelfstandige functie komt langzaam tot stand. Er 
vindt voorts een verschuiving van het kerkelijke bouwen naar het profane bouwen plaats. 

104 Kolman, op. cit. p. 277.
105 Kolman, op. cit. p. 277.
106 Kolman, op. cit. p. 278.
107 Van Tussenbroek, op. cit. p. 23. Interessant is ook dat een duplicaat van het bestek als een teken van 

kredietwaardigheid werd gezien, zie dezelfde schrijver t.a.p. 
108 Zie voor dit alles, Janse, op. cit. p. 27 e.v.
109 Kocken, op. cit. p. 161.
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3. De periode 1550-1800

3.1 Inleiding

In deze periode ontwikkelt de architect zich verder tot auctor intellectualis van bouwwerken. De 
beoefening van het vak architectuur wordt voorts systematischer.

3.2 De ontwerpende kant van het bouwen

Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven wordt de functie van architect al ver voor het eind 
van de Middeleeuwen gezien als een bijzondere te onderscheiden van de andere bij de bouw be-
trokkenen, waaruit de architect wel voorkwam. De term wordt in de zestiende eeuw110 dan ook 
vaker gebruikt: vestingbouwkundigen, adviseurs van de adel, worden soms bij het ontwerpen van 
gebouwen betrokken en deze worden wel als architect aangeduid.111 Het zelfbewustzijn van de 
architecten wordt goed tot uitdrukking gebracht met de volgende terminologie: ‘Architecture – 
this new-fangled term that should rightly be translated as architectural design rather than the art 
of construction - …’.112 De positie van de architect is nog niet die van de huidige architect. In de 
literatuur wordt erop gewezen dat hij dan wel artistieke vrijheid genoot maar dat dit hand in hand 
ging met ‘complete submission to the comptroller’s approval of the choice of materials, workmen, 
and remuneration.’113 Ook de term ingenieur wordt in deze periode gebruikt; zij het bijna syno-
niem voor de term architect114, al wordt er meestal een gekwalificeerde professional mee bedoeld 
en dan in het bijzonder die zich beweegt op het militaire vlak.115

De langzaam vorm krijgende aparte status die het vak architectuur in deze periode heeft verkre-
gen, wordt bevestigd door de verschijning van tal van verhandelingen over architectuur.116 De 
nieuwe architectuur, gebaseerd op de ontwerpprincipes van de klassieke oudheid en de Italiaanse 
navolgers daarvan, was niet voor een ieder weggelegd. Men diende geleerd en in ieder geval bele-

110 De term komt, aldus Miedema op. cit. p. 72/73, voor het eerst in 1539 voor en is na 1540 gemeen-
goed.

111 Janse, op. cit. p. 16.
112 Unity and discontinuity. Architectural relations between the southern and the northern Low Countries 1530-

1700, onder red. van K. de Jonge en K. Ottenheym, Turnhout: Brepols 2007, (hierna: De Jonge) p. 
81. 

113 De Jonge, op. cit. p. 81 en zie voorts p. 180 e.v. In deze zin ook Janse, op. cit. p. 16.
114 De Jonge, op. cit. p. 82.
115 Janse, op. cit. p. 16; De Jonge, op. cit. p. 82; zie van de laatste voorts inzake de relatie met het leger, p. 

180 e.v.
116 Bosma et. al., op. cit. p. 258; De Jonge, op. cit, p. 93 e.v.
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zen te zijn.117/118 

Anders dan in de Zuidelijke Nederlanden kende men in het Noorden geen hofarchitect, er was 
immers niet echt een hof vergelijkbaar met dat in Brussel. Toch toonde de administratieve orga-
nisatie van bouwprojecten wel overeenstemming met die in het Zuiden.119 De eigendommen van 
de stadhouder en diens bouwactiviteiten werden beheerst door de Nassause Domeinraad; de Re-
kenkamer zag toe op het ‘Stadthouderlijk Kwartier’ in Den Haag. Er was geen vaste architect. Ar-
chitect en aannemers werden benaderd op freelance basis. De rentmeester wees werk toe, betaalde 
voor diensten en leveringen en inspecteerde het werk na voltooiing. De bouwspecificaties werden 
opgesteld door ‘meesters, Werc-luyden en anderen die daer van last ende kennisse hebben’.120 Op 
het bouwen zelf, aldus nog steeds De Jonge121, werd toezicht gehouden door een ‘comptroller’122, 
die meestal een vakman was.123 Tussen de architecten werkzaam voor het Nederlandse ‘hof ’ en de 
‘stadsfabrycq’ bestonden nauwe banden, een ander onderscheid met het Zuiden, waar de hofar-
chitect zich had geëmancipeerd van deze.124 In de tijd van Frederik Hendrik125 wordt er veel ge-
bouwd, maar de organisatie wijzigt niet wezenlijk126: All work was put out to tender and executed 
by local contractors and artisans.’ En verder was er toezicht door architecten en rentmeesters en 
was de prinselijke administratie uiteindelijk de verantwoordelijk figuur.

In de steden wordt de van oudsher bekende stadsfabriek127 van groter belang. Constantijn Huy-
gens bepleit in een schrijven aan het bestuur van Leiden in 1655 het benoemen van een gekwali-
ficeerde architect aan het hoofd van de fabriek128, een praktijk die dan al meer dan 50 jaar elders 
in zwang is.129

In de zeventiende eeuw is het werken met behulp van tekeningen door alle bij de bouw betrokke-
nen een gegeven.130 Onder andere op deze manier werd de kwaliteit van te bouwen werken gega-

117 Bosma et. al., op. cit. p. 241; G. van Essen, Daniel Stalpaert (1615-1676) stadsarchitect van Amsterdam 
en de Amsterdamse stadsfabriek in de periode 1647-1676, in Bulletin KNOB, 2000, nr. 4, p. 102-
103.

118 Zie in deze zin ook Th.H. von der Dunk, Een Hollands heiligdom, De moeizame architectonische eenwor-
ding van Nederland, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2007, p. 277. Von der Dunk merkt op dat met 
het neoclassisme in de achttiende eeuw weer gestreefd werd naar een bouwkunst van een zeker niveau, 
dat het ambachtelijke niveau van de ongeschoolde ambachtslieden diende te overstijgen. De overheid 
zag hierin aanleiding normstellend op te gaan treden.

119 De Jonge, op. cit. p. 183.
120 De Jonge, op. cit. p. 183, noot 85.
121 Ibid.
122 De thessaurier.
123 De Jonge, op. cit. p. 183.
124 Ibid.
125 Het gaat nu om de periode 1625-1647, De Jonge, op. cit. p. 189 e.v.
126 Ontleend aan De Jonge, op. cit. p. 192 e.v.
127 De stadsfabriek hield zich bezig met de uitvoering van en het toezicht op het bouwen door de overheid; 

de rooimeesters met de overheidscontrole op particulieren, zie Archief van de Rooimeesters, later bouw-
opzichters, te downloaden van de site van het Stadsarchief van Amsterdam, toegangsnummer 5220.

128 De Jonge, op. cit. p. 214.
129 De Jonge, op. cit. p. 214/215.
130 De Jonge, op. cit. p. 220.
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randeerd. Daarnaast en met hetzelfde doel waren er de specificaties, die de aannemer zo min mo-
gelijk ruimte lieten om te variëren op het ontwerp.131 In de derde plaats werd de kwaliteit geborgd 
door de inzet van ‘erf-scheyders’, die verantwoordelijk waren voor de controle na voltooiing van 
het werk.132 Voor dit werk werden soms zelfs mensen van buiten de eigen stad gecontracteerd.133 
Naast ‘erf-scheyders’, waren er de rooimeesters, die o.a. ingezet werden voor de controle tijdens 
de uitvoering; bij grote projecten kwamen deze soms ook van buiten.134/135 Het ‘visiteren’ (de 
uiteindelijke controle) vond plaats door meester timmermannen en architecten.136 Deze controle 
kon ook alleen het ontwerp betreffen: in 1639 deed Jacob van Campen137 dat m.b.t. het ontwerp 
van Arent van ’s-Gravesande voor de Marekerk in Leiden.138

De scheiding van de bouwfuncties139 leidde tot een nieuw stelsel van communicatie in de bouw-
wereld. Er was een toename van de openbare vraag140 veroorzaakt doordat het werk door meer 
specialisten werd verricht en de contracten bevatten gedetailleerde omschrijvingen van hoe ge-
bouwd moest worden.141 De vraag van de overheidsopdrachtgever is vergelijkbaar met de heden-
daagse aanbestedingspraktijken: er kon worden ingeschreven en waren er technische specificaties 
geschreven door een niet winnende partij dan kreeg deze 25 gulden.142 De scheiding van ontwerp 
en uitvoering ging gepaard met een toename van de personen die uiteindelijk verantwoordelijk 
waren.143 Vermeld dient uiteraard te worden dat niet iedereen zich een ontwerper kon veroorlo-
ven. Het waren in de woningbouw vooral de vooraanstaande opdrachtgevers die van een ontwer-
per gebruik konden maken. Voor de bouw van een doorsnee woning wordt gewoontegetrouw 
gebruik gemaakt van een meester timmerman.144 Naast het opstellen van technische specificaties 
werd het maken van architectonische tekeningen een activiteit nodig voor het contact tussen de 
verschillende betrokkenen. Sommige specificaties werden zelfs gekopieerd en gedrukt145: zie hier 
de activiteiten van STABU en CROW in statu nascendi. Een bijkomend effect van deze prak-
tijk was de verspreiding van kennis en van architectonische modes.146 Verantwoordelijk voor het 
ontwerp in deze vroege zeventiende eeuw is vaak nog de stedelijke steenhouwer, maar het feit dat 
bijvoorbeeld Hendrick de Keyser in verschillende steden opduikt als maker van tekeningen laat 

131 De Jonge, op. cit. p. 221.
132 De Jonge, op. cit. p. 221.
133 Ibid.
134 Ibid.
135 Zie over de rooimeester ook: Archief van de Rooimeesters, later bouwopzichters, te downloaden van de 

site van het Stadsarchief van Amsterdam, toegangsnummer 5220; alsmede A. de Klerk, Bouwen aan de 
Hofstad, Delft: Delft University Press 1998, p. 41 e.v.

136 De Jonge, op. cit. p. 222.
137 De architect van het Paleis op de Dam in Amsterdam.
138 De Jonge, op. cit. p. 222.
139 Waarvan Janse meldt dat die al in 1376 bij de toren van Gent voorkwam, zie hierboven.
140 De Jonge, op. cit. p. 307, spreekt van ‘public call for tenders’.
141 De Jonge, op. cit. p. 307.
142 Dit was het geval bij het timmerwerk voor de nieuwe Schuttersdoelen in Gorcum in 1589, zie De 

Jonge, op. cit. p. 307. Het werk werd in verschillende delen opgesplitst en zo aanbesteed.
143 Ibid.
144 De Klerk, op. cit. p. 49.
145 Ibid.
146 Ibid.
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zien dat ook anderen voor die functie in aanmerking kwamen.147

Dat het tekenwerk in de Nieuwe Tijd aan belang wint, blijkt148 o.m. uit een soort vakbondsverkla-
ring van enkele Amsterdamse architecten en bouwmeesters, onder wie de gebroeders Vingboons. 
In 1676 laten zij formeel bij een notaris vastleggen dat zij voortaan voor al hun tekenwerk betaald 
moeten worden, ook als de bouw bij nader inzien geen doorgang vindt: 

‘Wij onderges, architecten, meester timmerlieden en mr. metselaers verclaren voor d’oprechte waerheyt 
dat als wanneer iemant ergens ontboden werdende om sijn advys te hooren wegens het bouwen van een 
kerck, huijs off ander perceel, ende daervan versocht wert een affteeckening te maecken ende sulx oock 
doet, dat denselven daervoor behoort betaelt te worden, ende oock betaelt wert, schon hem ’t werck niet 
aenbesteed wert, ofte daeraen niet comt te wercken, het welck wij bij experientie ondervonden hebben, 
sijnde altijt daervan betaelt geworden, ja selfs bij de stadt, op onse vorderinge off bij vereeringen of 
volgens reeck oock wel bij vonisse van den Heeren Commissarissen is toegewesen. In oirconde: Philips 
Vingboons, A. Dortsman architect, Justus Vingboons architect, Hendrick Geurtz Schut, Cornelis van 
Duyn timmerman, Jilis van der Vin, Jan Willemse Krabbedam stadtsmr metselaar, Jochem Schuym mr 
metselaer.’149

De bijzondere positie van de architect verandert aan het eind van de zeventiende eeuw. Na de 
Vrede van Nijmegen in 1678 is de dreiging van oorlog voorbij, maar de welvaart in de Repu-
bliek keert voorlopig niet meer weer en nieuwe bouwprojecten worden nog maar weinig ge-
entameerd.150 Het gespecialiseerde beroep van architect wordt daarmee onaantrekkelijk en de 
architecten van de achttiende eeuw komen vrijwel zonder uitzondering voort uit de wereld van 
aannemers, stukadoors en timmerlieden. Slechts aan het stadhouderlijk hof wordt nog een gespe-
cialiseerde, professionele ontwerper gehandhaafd.151 Daarmee lijkt de oude band van architect en 
uitvoerder in zekere zin hersteld, maar de scheiding der functies (ontwerpen en uitvoeren) bleef 
gehandhaafd.152 Van der Wal153 schetst een iets ander verhaal: de scheiding tussen ontwerpend 
architect en uitvoerend aannemer wordt juist scherper en aan de typische band tussen kunst en 
ambacht, welke eeuwenlang het bouwwezen kenmerkte, komt een einde. Het bouwen wordt los-
gemaakt uit de organisatie van de gilden en krijgt een zakelijk karakter.154 Over de kwaliteit van 
de architectuur merkt Krabbe155 op, dat Lodewijk Napoleon bij zijn aantreden in Nederland een 
bouwkunst aantrof die ambachtelijk en burgerlijk was, het onderwijs was lokaal georganiseerd en 

147 Ibid., p. 308.
148 Zie Bosma et. al., op. cit. p. 250.
149 Overgenomen van p. 150/151, uit K. Ottenheym, Philips Vingboons, 1607-1678, architect, Zutphen: 

De Walburg Pers 1989. De schrijver wijst in noot 354 naar de volgende bron: Gemeente Archief Am-
sterdam, Notarieel Archief 3224, fol. 76.

150 Bosma et. al., op. cit. p. 250.
151 Bosma et. al., op. cit. p. 250.
152 In deze zin ook C.P. Krabbe, Ambacht, kunst en wetenschap, de bevordering van de bouwkunst in Neder-

land (1775-1880), p. 13. Krabbe, p. 14, geeft voorbeelden van ontwerpers die dan eens optreden als 
uitvoerend ontwerper (om het modern te zeggen) en dan eens alleen als ontwerper of uitvoerder.

153 Van der Wal, op. cit. p. 35.
154 Van der Wal, t.a.p., spreekt van een mystieke sfeer die verlaten wordt. Of dat beeld helemaal overeen-

komstig de werkelijkheid is, wordt betwijfeld door Hurx in zijn commentaar op dit artikel. Immers 
zakelijke belangen zijn van alle tijden geweest. 

155 Krabbe, op. cit. p. 42.
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alleen op bouwmeesters die tevens ambachtsbazen waren gericht.

3.3 De uitvoerende kant van het bouwen

In de van 5 april 1531 daterende Verordening op het bouwen van Amsterdam156 treft men naast 
tal van bepalingen157 waaraan het gebouwde, het heien en het bouwmateriaal diende te voldoen 
ook bepalingen aan die iets zeggen over de uitvoerende partij. De verordening werd vervangen in 
1565 en deze bleef van kracht tot 1811. In deze laatste verordening komt in de artikelen 7 en 8 
het aannemen van werk aan de orde. Metselaars en timmerlieden, die een werk aannemen, dienen 
dit zelf uit te voeren. Besteden zij een deel van het werk uit dan dreigt een boete van 6 gulden, straf 
door de rechter terwijl ze gehouden blijven het werk uit te voeren, tenzij de opdrachtgever de aan-
nemer uit die verplichting wil ontslaan.158 Voorts wordt bepaald, dat gedurende het werk meester 
noch ‘knaap’ uit het werk (mag) gaan ‘in een ander werck’. Alleen als er gebrek aan materialen is, 
mag de meester ‘ledig gaen’, en wel op kosten van den eigenaar, mits hij deze twee dagen van te 
voren heeft gewaarschuwd dat de materialen zouden gaan ontbreken. Verder werd uitdrukkelijk 
voorgeschreven dat het bestek en de voorwaarden van alle aangenomen werk schriftelijk zouden 
worden opgesteld, opdat de rooimeesters, die bij eventueele geschillen moesten worden ontbo-
den, daarnaar zouden kunnen oordelen. Bleek in zo’n geval de aannemer niet ‘achtervolgende het 
beschreven besteck’ te hebben gehandeld, dan moest hij ‘naer ordonnantie van de roy-meesters, 
met voorgaende advyse van den gerechte ende na gelegentheyt van der sake’, zijn werk ‘vermaken 
ofte goet doen’.159 Breen160 concludeert dat de eindindruk van de regelingen is dat er zeer weinig 
geregeld is: ‘het recht van de overheid, zoowel als dat van den naaste, was zeer zeker voldoende 
beschermd, doch overigens genoot wie bouwen wilde, eene haast onbeperkte vrijheid.’

Een beeld van wat er in de contracten met de aannemers werd vastgelegd (deze werden opge-
schreven door schoolmeesters, notarissen of stadssecretarissen) wordt door Kolman161 geboden. 
Hij wijst er om te beginnen op, dat er zeer gehecht wordt aan een formele bekrachtiging van de 
gemaakte afspraak door een handslag of door een wijncoop (het betalen van de genuttigde drank 
dan wel een schenking bestaand uit geld als een soort aanbetaling op de koop- of aanneemsom). 
Het contract bevatte de werkomschrijving, afspraken over bouwkundige details en aan te schaf-
fen bouwmaterialen. Onderwerp van afspraken waren de belangrijkste zaken, maar details en 
constructieve oplossingen werden gaandeweg tijdens de uitvoering bedacht. Dit uitstellen van be-
slissingen over details werd aangegeven met de bepaling dat een constructie of bouwdeel ‘naer de 
eisch van ’t werck’ diende te worden uitgevoerd.162 Deze uitdrukking kan dan ook worden gezien, 
aldus Kolman t.a.p., als een verwijzing naar ambachtelijke tradities voor bouwkundige construc-
ties. De bouwheer hield het werk overigens goed in de gaten en moest beschikbaar zijn voor de 

156 Zie J.C. Breen, De verordeningen op het bouwen te Amsterdam, vóór de negentiende eeuw, in het 
Zesde Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum, p. 109 e.v.; zie voorts: Archief van de Rooimeesters, la-
ter bouwopzichters, te downloaden van de site van het Stadsarchief van Amsterdam, toegangsnummer 
5220.

157 In totaal telde de verordening 23 leden. 
158 Breen, op. cit. p. 133.
159 Breen, op. cit. p. 133.
160 Breen, op. cit. p. 135.
161 Kolman, op. cit. p. 144.
162 Kolman, op. cit. p. 145.
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nog te maken keuzen.163 De bouwheer voerde de regie.164 Een aannemer kon meer dan een werk 
onder zijn hoede hebben, daarom wordt vaak bedongen dat hij lijfelijk aanwezig is op een werk. 
Timmerlieden mochten met knechten ‘onder scherm’ werken, maar de ambachtsmeester bleef 
verantwoordelijk voor het geleverde werk.165 Stagnatie is een veel voorkomend probleem: buren 
zijn daarvan soms een oorzaak, maar ook het niet op tijd aanwezig zijn van bouwmaterialen. De 
opdrachtgever nam in dergelijke gevallen het werk wel terug.166 Geschillen konden voorgelegd 
worden aan zogenaamde bemiddelaars, waar een schikking bereikt kon worden.167 Ook was het 
mogelijk bij klachten over het werk om de Raad of de gilde om een oordeel te vragen.168 Kolman 
vermeldt voorts dat volgens het ‘Ontwerp-stadrecht’ van Herman Croeser de aannemer aanspra-
kelijk was als het werk niet goed was uitgevoerd of te laat was opgeleverd. Hij moest dan alle 
schade veroorzaakt door zijn ‘versumenisse, schult off onvlijt’ vergoeden of herstellen, ook als er 
hiervoor bij de aanbesteding geen afspraken waren gemaakt.169 Meer- en minderwerk problemen 
waren een bekend fenomeen, aldus Kolman t.a.p. De prijs kon soms ook jaren voor problemen 
zorgen, waarbij van belang was dat de opdracht aan de aannemer als een koopovereenkomst werd 
gezien.170 De regels van de koop waren van toepassing en het afhandelen van een bouwopdracht 
kon in de vorm van een schuldbekentenis worden vastgelegd. Bij de oplevering werd vaak een 
financieel oordeel gevraagd van ‘guede mannen’ zoals ook bij handelstransacties gebruik was.171 

3.4 Aanbesteden

In de achttiende eeuw wordt het openbaar aanbesteden, in vroeger tijd niet onbekend zoals hier-
voor al opgemerkt, steeds belangrijker.172 Men wilde af van de teleurstellingen en misrekeningen 
van het bouwen zonder voorafgaande prijscalculatie.173/174 Door aanbesteding van het werk ge-
combineerd met een verscherping van het toezicht op de uitvoering, het opstellen van bestekken, 
waarin een nauwkeurige en eenduidige beschrijving van de verplichtingen van de aannemer werd 
opgenomen, hoopte men zich te wapenen tegen misstanden.175 

De groeiende gewoonte om werk aan te besteden ging wel gepaard met protest.176 Een mooi voor-
beeld van dat protest, dat ook een inzicht geeft in de praktijk van die dagen (het stuk dateert van 

163 Kolman, op. cit. p. 146.
164 Kolman, op. cit. p. 147.
165 Ibid.
166 Kolman, op. cit. p. 148.
167 Ibid. 
168 Kolman, op. cit. p. 151.
169 Kolman, op. cit. p. 151.
170 Kolman, op. cit. p. 151.
171 Kolman, op. cit, p. 152.
172 Van der Wal, op. cit. p. 32.
173 Van der Wal, op. cit. p. 35.
174 Niet meer meegenomen in dit artikel is het onlangs verschenen proefschrift van G.H. Medema, ‘In 

zo goede order als in eenige stad in Holland’, het stedelijk bouwbedrijf van Holland in de achttiende eeuw, 
(verdediging promotie Universiteit Utrecht, oktober 2008), dat in ieder geval wel genoemd dient te 
worden.

175 Van der Wal, op. cit. p. 35/36.
176 Van der Wal, op. cit. p. 33.
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1775177), is afkomstig van een meester metselaar: 

‘…..Maar laat ik voortgaan en eens onbeschroomd openleggen de Reden van waar sommige onzer zwaare 
Muuren in zulk een beschreijenswaardige staat zijn. Omdat de goede trouw, de eerlijkheid, als verbannen 
is geworden onder de Arbeiders en Meesters en de Rekeningen daar door zeer hoog gemaakt wordende, 
heeft men begonnen de Metzelwerken Aantebesteeden, in eene Massa; ieder heeft, om het Werk te heb-
ben, de Prijs daarvoor zoo laag gesteld, dat zij er niet mede konden uitkomen; tegens Schaaden konden 
zij niet wat dan gedaan? Slegte en mindere zoort van Kalk en van Steen gelevert; allerlei Bedriegeryen te 
werk gestelt, als, te veel Zand in de Kalk gedaan; de Kalk niet wel bebouwd; de Tras in dezelve benodigd 
moedwillig verzuimt; de goede principes van het Metzelen verwaarsloost; en om minder Dagloon te be-
talen, onkundige, onbekwame Knegts en Jongens gebruikt; oude kalk-tobbens en kruiwagens in de Muu-
ren gemetzelt, in ’t afwezen der Opzienderen; onkunde, onachtzaamheid en ’t verzuim der Opzienderen 
hebben het haare daar toe gedaan; en er word de Bestiering toevertrouwt aan onkundige Daglooners en 
baatzugtige Huurlingen.’

‘Ook zal men nooit goed Metzelwerk verkrijgen in gewigtige Muurwerken, zoolang men de Aanneemers 
alle de Bouwstoffen zelfs laat leeveren.‘178 

Van der Wal lijkt wel mee te voelen met de schrijver, het is dan wel een emotioneel stuk, maar er 
blijkt wel uit, zo merkt hij letterlijk op179 dat ‘de misstanden, waartoe ook in dezen tijd (Van der 
Wals stuk dateert uit 1940) het aanbestedingsstelsel nog wel voert, zich reeds vroegtijdig hebben 
voorgedaan’. 

3.5 Bestekken

Een enkel woord over bestekken.180 Bestekken vinden hun voorloper in zogenaamde, hier voor 
al genoemde, aanstellingsovereenkomsten, die al vanaf de veertiende eeuw zijn overgeleverd.181 
Parallel aan deze aanstellingsovereenkomsten, ontstaan ook bouwcontracten, waarin het werk 
centraal staat.182 Het zijn deze bouwcontracten die dicht bij het bestek liggen en waarin een 
technische specificatie van het werk wordt gegeven.183 Het bestek is een eindvorm van deze ont-
wikkeling.184 Van Tussenbroek185 meldt dat deze documenten, waarin objectief omschreven is wat 
de te leveren dienst inhoudt en eventueel de wederdienst, geen contractuele status hadden maar 
deze wel kregen indien partijen zich ten overstaan van de notaris middels een handtekening aan 
de binnen het bestek gestelde bepalingen verbonden. De reden van deze ontwikkeling, aldus Van 
Tussenbroek: de toenemende specialisatie en de opdeling van het bouwproces in ontwerp en uit-
voering. De voordelen van een bestek werden ook in deze vroege tijd onderkend186: 

177 Overgenomen uit Van der Wal, op. cit. p. 33.
178 Overgenomen uit Van der Wal, op. cit. p. 33.
179 Ibid., p. 34.
180 Wie meer wil weten over de historische oorsprong van dit begrip en fenomeen, leze het artikel van Van 

Tussenbroek, eerder genoemd. Zie voorts Kolman, op. cit. p. 282 e.v. 
181 Van Tussenbroek, op. cit. p. 19.
182 Van Tussenbroek, op. cit. p. 20.
183 Ibid.
184 Ibid.
185 Ibid.
186 Van Tussenbroek, op. cit. p. 23.
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‘Het bestek kon dienen als plan voor werkverdeling en instructie aan de bij het werk betrokken am-
bachtslieden; het kon worden gebruikt voor openbare aanbesteding; het stadsbestuur kon de belangstel-
ling voor een project onder aannemers peilen; het bestek kon dienen bij onderhandelingen in geval van 
onderhandse aanbesteding; het bestek diende als uitgangspunt bij het opstellen van een contract en als 
controlemiddel bij oplevering van het werk. Voordat men een werk aanbesteedde, had de opdrachtgever 
de mogelijkheid om verschillende conceptversies op te stellen, die onder andere konden dienen om prijs-
vergelijkingen uit te voeren.’ 

De Nederlandse bestekken gewoonte is niet beperkt gebleven tot de Nederlanden in deze periode: 
uit de periode 1624-1664 zijn uit een wijd gebied rond New York 18 bouwcontracten bewaard 
gebleven die overeenkomsten vertonen met de Nederlandse contracten.187 Zij laten zien, aldus 
Van Tussenbroek, hoe diep geworteld in deze tijd het gebruik van bestekken en contracten was.188 
De ontwikkeling van het gebruik van bestekken bereikt een hoogtepunt in 1654, in welk jaar 
wordt bepaald dat stadstimmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh voor elk te realiseren project 
een bestek moest opstellen.189

Deze ontwikkeling ging evenwel gepaard met een groeiende tegenstelling van bouwheer en aan-
nemer: ‘een onloochenbare tegenstelling tusschen de beide contractanten’ ontstond, aldus Van der 
Wal.190 Van Tussenbroek191 bevestigt dat beeld: de details van het te leveren werk worden steeds 
belangrijker, blijkbaar ontstonden daaruit de grootste conflicten: dat de aannemer iets zou leveren 
was niet het punt, maar wat zou hij leveren? Controle, ik volg nog steeds Van Tussenbroek192, was 
cruciaal en de praktijk van controle achteraf blijkt uit de bronnen terug te gaan tot 1297-1298 in 
Brugge en in Gent vanaf 1327.

3.6 De Bataafse Omwenteling

Op 19 januari 1795 vond de Bataafse Omwenteling plaats. Voor de bouwwereld was deze gebeur-
tenis niet van belang ontbloot, zoals Von der Dunk uitgebreid uit de doeken doet.193 Ik vat Von 
der Dunks bevindingen samen. 

Zoals bekend neemt Willem V de benen en vertrekt naar ‘bij nacht en ontij van het Scheveningse 
strand’.194 Daarmee viel een belangrijke opdrachtgever weg, voor wie vooralsnog niets in de plaats 
kwam.195 Een direct gevolg van de Omwenteling zijn de accentverschuivingen op het religieuze 
vlak. Aan de bevoorrrechte positie van de hervormde kerk kwam een eind. Katholieken en dis-
senters, ‘die zich voorheen hadden moeten vergenoegen met bedehuizen op binnenterreinen die 
niet de uiterlijke tekenen – torens, uurwerk, rondboogvensters – van een kerkgebouw bezaten, 
stond het voortaan vrij zo te bouwen en daar te bouwen als het hun beliefde. Vooral voor de 

187 Van Tussenbroek, op. cit. p. 28.
188 Ibid.
189 Van Tussenbroek, op. cit. p. 19.
190 Van der Wal, op. cit. p. 36.
191 Van Tussenbroek, op. cit. p. 28.
192 Ibid.
193 Von der Dunk, op. cit. p. 304 e.v.
194 Ibid.
195 Von der Dunk, op. cit. p. 309.
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katholieken, die het meest waren tegengewerkt, boden zich in beginsel onverwachte perspectie-
ven, die voorlopig echter nog wel door de zeer bescheiden financiële middelen drastisch werden 
ingeperkt.’196 Wat betreft de organisatie van de bouw: het meest bemoeide de overheid zich met 
de reorganisatie van het bouwkundig onderwijs. Von der Dunk: 

‘Lodewijk Napoleon, zo geschokt door de matige prestaties van het bouwmeestersgilde dat hij op de nati-
onale kunsttentoonstelling van 1808 alle architectuurtekeningen liet verwijderen, heeft aan deze toestand 
een resoluut einde pogen te maken.’ 

Er zou een Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en een Koninklijke Polytechnische 
School komen; en er zou een beurzenstelsel komen met behulp waarvan talentvolle studenten 
met eigen ogen kennis zouden kunnen nemen van de klassieken. Dit laatste is ook gebeurd, de 
oprichting van de beide opleidingsinstituten is voor 1810 niet gerealiseerd.197 Voor de bouwmees-
ters veranderde er niet veel, er vielen nauwelijks politieke ontslagen en dat betekende voor de 
architecten, van wie nogal wat patriotsgezind waren, dat er weinig kansen waren.198

3.7 Concluderend

De architectuur van de periode 1550-1800 wordt gezien als één van samenhangende architec-
tuur.199 Hetzelfde lijkt gezegd te worden, al is het bewijs daarvoor vele malen summierder, van de 
organisatorische kant van het bouwen. Het is een periode waarin de rol van de architect promi-
nent is en waarin de functies van het bouwen (ontwerpen en uitvoeren) steeds meer gescheiden 
worden. Er is architectuurbeleid op stedelijk niveau en het ontwerpen wordt ondersteund door 
tractaten over architectuur. 

4. De negentiende eeuw

4.1 Inleiding

De negentiende eeuw wordt juridisch gekenmerkt door de totstandkoming van die andere be-
roemde Code: de Code Napoleon gevolgd door het BW van 1838 en de vanaf dat moment 
gestage groei van de wetenschappelijke beoefening van het bouwrecht.200 De regeling in het wet-
boek wordt eerst summier later uitgebreider beschreven in de handboeken en aan het eind van de 
negentiende eeuw verschijnen de eerste dissertaties op bouwrechtelijk gebied. Wat de regelgeving 

196 Von der Dunk, op. cit. p. 311. De schrijver haast zich hier aan toe te voegen dat ook in de vroegere 
periode niettegenstaande deze tegenwerking, ‘al dan niet tegen onderhandse donatie in de kas van stad 
of schout’ er ruimte was voor religieuze gebouwen van andere dan van hervormde achtergrond. Men 
denke maar aan de grote synagogen in Amsterdam, de Lutherse Kerk aan de Singel en voor het Maag-
denhuis (maar dan is het inmiddels 1780) werd door de katholieke oprichters zelfs een geslaagd beroep 
gedaan op de stadsbouwmeester. Maar dit waren toch incidenten, en na de Omwenteling ziet men een 
explosie van (katholieke) kerkelijke gebouwen.

197 Von der Dunk, op. cit. p. 316/317.
198 Von der Dunk, op. cit. p. 318/319.
199 Bosma et. al., op. cit. p. 257.
200 Ook in vroeger tijd werd het recht bestudeerd aan de universiteiten, maar de aandacht zoals die sinds 

het begin van de negentiende eeuw begint te groeien voor het bouwrecht, was voorheen onbekend.
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betreft: de eerste algemene voorwaarden zien in deze periode het licht. Organisatorisch ontstaan 
voorts verenigingen van architecten, ingenieurs en aannemers. Langzaam maar zeker ontstaat een 
netwerk van regelgeving en organisaties. Aan het eind van de eeuw ontstaat de beoefening van 
bouwrecht. In de twintigste eeuw komen deze aspecten alle tot volle wasdom.

4.2 De ontwerpende kant van het bouwen

De negentiende eeuw ziet een verdergaande (of wellicht: hernieuwde) professionalisering van het 
beroep van architect en ingenieur. Typerend voor deze ontwikkeling is de oprichting van eerst 
de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde in 1819, die echter om onbekende redenen 
in 1830 ophoudt te bestaan, gevolgd door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 
1842.201 Deze laatste vereniging was aanvankelijk niet veel meer dan een studievereniging waar 
eenieder welkom was die de bouwkunst een warm hart toedroeg.202 Opvallend is overigens wel 
dat bij de oprichting van deze organisatie niet gesproken werd van de aanwezigheid van een archi-
tect, er wordt gesproken van bouwkundigen, aannemers, leveranciers en belangstellenden.203 De 
Maatschappij gaf ook een tijdschrift uit: Bouwkundige Bijdragen. Het bouwkunde-onderwijs was 
sinds 1817 geregeld bij Koninklijk Besluit.204 

Ook de ingenieurs organiseren zich in de negentiende eeuw. Op 31 augustus 1847 wordt door 
drie ingenieurs het Nederlandsch Instituut van Ingenieurs opgericht. Het doel van dit Instituut: 
‘De bevordering der wetenschap en kunst van den ingenieur in den uitgestreksten zin’. De initia-
tiefnemers zijn: F.W. Conrad, L.J.A. van der Kun en dr. G. Simons; 186 ingenieurs, ook wel ge-
noemd ‘de oprigters’ schreven zich in als lid. Een jaar later ontving de vereniging al het predikaat 
‘koninklijk’ van koning Willem II. In 1888 komt deze organisatie met een eigen blad, dat tot op 
de dag van vandaag bestaat: De Ingenieur. In 1891 wordt de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs 
opgericht, later genoemd: Delftse Ingenieurs (die weer later in 1961 met het KIvI fuseerde) met 
de eerste regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en raadgevend ingenieur uit, later 
genoemd de RVOI.205

De rol van de ingenieurs in de negentiende eeuw is vrij groot.206 Van Leeuwen207 karakteriseert 
dit als een typisch Nederlands verschijnsel dat waarschijnlijk toe te schrijven is aan de weinig 
prominente rol van architecten in deze tijd. Men spreekt in deze periode, aldus nog steeds Van 

201 Fontein, op. cit. p. 24.
202 W.R.F. van Leeuwen, Bouwen in Nederland in de negentiende eeuw, p. 8, uitgave van Stichting Historie 

der techniek, Zutphen: Walburg Pers 1993, p. 16.
203 Fontein, op. cit. p. 33, die dit wijt aan de geringe maatschappelijke waardering die het architectenbe-

roep in deze periode ondervond. 
204 Ibid., p. 16.
205 Deze informatie is afkomstig van het KIVI.
206 Van Leeuwen, op. cit. p. 19.
207 Ibid.
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Leeuwen t.a.p., in de architectuurgeschiedenis dan ook van de ‘Waterstaatsstijl’208 genoemd naar 
de ingenieurs werkzaam bij het Departement Binnenlandse Zaken en Waterstaat. De diepere 
reden hiervan: de gebrekkige opleiding van de architecten in deze tijd, waartegen over de militaire 
ingenieurs, de voorlopers van de civiele, al jaren konden bogen op militaire scholen.209/210

De opkomst van de zelfstandige ontwerper, zo merkt Fontein211 op, betekent een breuk tussen 
kunst en ambacht. De uitvoerende kant van het bouwen werd een zaak alleen van de aannemer. 
Dat zoveel gebouwen tot stand gekomen in de negentiende eeuw gesloopt moeten worden ‘vindt 
zijn oorzaak in solitaire artistieke opvattingen van de ontwerpers uit die dagen, en de onervaren-
heid van de aannemerij met de konstruktieve problemen die dat met zich mee bracht.’212 De rol 
van de ontwerper verandert in deze periode ook anderszins. De bouw verzakelijkt, zo merkt De 
Klerk213 op, en opdrachtgevers gebruiken de architect steeds vaker voor het maken van contract-
stukken als bestek en tekeningen en voorts stelden ze vaker een opzichter aan om de kwaliteit van 
het geleverde te controleren.

De hernieuwde opkomst van de architect als zelfstandige discipline brengt met zich dat een rege-
ling tot stand komt voor de bepaling van de contractuele rechtspositie van de architect. In 1812 
zag de eerste honorariumregeling in Frankrijk het licht.214

Twee dissertaties gewijd aan de ontwerper
De positie van de architect is in de Nederlandse handboeken van de negentiende eeuw nauwelijks 
onderwerp van bespreking. Op de valreep van de eeuwwisseling verschijnt echter het proefschrift 
van D.E. van Lennep, Civielrechtelijke Verantwoordelijkheid van Ingenieurs en Architecten, verde-
digd aan de Universiteit van Amsterdam. In 1900 besteedt J.P. Bruynzeel eveneens grondig aan-
dacht aan de architect in zijn proefschrift verdedigd te Leiden: De rechtspositie van de architect. Uit 
de lucht komen deze studies niet vallen. In 1884 heeft namelijk de Vereeniging van Burgerlijke 
Ingenieurs een Commissie gevormd bestaande uit P.H. Kemper, A.W. Mees en J. van Hasselt, die 
met een rapport zijn gekomen, gepubliceerd in Rechtsgeleerd Magazijn, 1887: Bepalingen ter rege-
ling der civiel-rechtelijke verantwoordelijkheid voor verrichtingen van Architecten en Ingenieurs. 

208 De invloed toegekend aan Waterstaat ging zover dat zelfs van Waterstaatskerken werd gesproken: sinds 
1824 mocht niet zonder toestemming van de door Willem I in het leven geroepen Ministeries voor de 
Katholieke en Hervormde Eredienst een kerk gebouwd worden. In de literatuur werd nu verondersteld, 
dat ambtenaren, meestal ingenieurs, aangewezen waren als bouwmeester van deze kerken. Deze hingen 
de neoclassistische stijl aan en deze trend zou door particulieren overgenomen zijn en daarom is lange 
tijd gesproken van zogenaamde Waterstaatskerken. Uit onderzoek blijkt echter dat de kerken, waar men 
het oog op heeft, persoonlijk niets met Waterstaat uit staande hadden. Wie meer wil weten over dit 
interessante verschijnsel en hoe het echt zat, leze Th. T. von der Dunk, Wat er staat, is zelden Waterstaat, 
overheidsbemoeienis met bij de vormgeving van katholieke kerkgebouwen in Gelderland in het tweede 
kwart van de negentiende eeuw, in Bulletin KNOB, 1992, nr. 1, p. 1 e.v.

209 Van Leeuwen, op. cit. p. 20.
210 Of deze uitspraak helemaal juist is, kan betwijfeld worden. Voor de tweede helft van de achttiende eeuw 

wordt immers door Von der Dunk, op. cit. p. 277, betoogd dat de architecten meer scholing kregen. 
Zou dat 50-100 jaar later al weer verdwenen zijn?

211 Fontein, op. cit. p. 24.
212 Ibid.
213 De Klerk, op. cit. p. 89.
214 Fontein, op. cit. p. 24.
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De aanleiding voor dit rapport was het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 8 januari 
1884, waarbij de opzichter van de ingestorte kerk te Vught werd veroordeeld tot een celstraf van 
3 maanden en enige boeten. Twee vragen stonden centraal in dit onderzoek: de verantwoordelijk-
heid van ingenieur, architect en opzichter voor ongelukken, door minder hechte samenstelling 
van het werk ontstaan; en is preventief optreden van Staat of Gemeente om dergelijke ongelukken 
te voorkomen, gewenst? De auteurs pleiten er o.a. voor dat bij de beoordeling van schuld het al of 
niet handelen in strijd met de algemene erkende regelen van de bouwkunst ten grondslag wordt 
gelegd.215 Ook pleiten zij voor een deskundigen onderzoek.216 Interessant is voorts dat zij een 
aantal bepalingen noemen, overgenomen van het Verband Deutscher Architecten- u. Ingenieur-
Vereine. Veronderstellende dat de BW regeling inzake art. 1645 niet van openbare orde is, stel-
len zij voor deze bepalingen, die in Duitsland in 1885 zijn vastgesteld, ook hier te lande door te 
voeren.217 De vraag of de overheid het terrein van de architect of de ingenieur moet betreden, 
beantwoorden zij ontkennend: 

‘Dit toch zoude alleen mogelijk zijn door het vaststellen van een zeker aantal regelen van bouwkunst, en 
nog daargelaten, dat op het gebied van de ingenieurs-wetenschap dagelijks nieuwe gezichtspunten zich 
voordoen, zoud het eene onmogelijkheid zijn regelen vast te stellen, die op alle mogelijke en voorko-
mende gevallen van toepassing zijn.’218

Beide auteurs besteden veel aandacht aan art. 1645 oud BW en komen beiden tot de conclusie dat 
de architecten geen onderwerp van deze bepaling zijn.219 Van Lennep stelt vast dat de aansprake-
lijkheid van de architect en ingenieur beoordeeld dient te worden aan de hand van de algemene 
regelen en toepassing waarvan noopt tot het eerst bepalen van datgene waartoe zij zich verbon-
den.220 Hij onderscheidt daartoe drie taken: het maken van een plan, het houden van toezicht en 
het controleren van de deugdelijkheid van een gereed werk. Het zijn deze taken, die de rode draad 
van zijn proefschrift vormen. Interessant is te lezen wat de norm is waaraan de architect moet 
voldoen: hij moet een werk zo ontwerpen dat het beantwoordt aan de eisen, die in het algemeen 
aan werken worden gesteld en door de aanbesteder in het bijzonder zijn verlangd.221 Bruynzeel222 
opent zijn dissertatie met een onderzoek van de vraag naar de betekenis van het woord architect. 
Hij omschrijft het begrip na onderzocht te hebben hoe er in het Franse rechtsgebied mee om-
gegaan wordt, met behulp van het Woordenboek der Nederlandsche Taal als volgt: ‘Bouwmeester, 
bouwkundige, die de plannen van een gebouw ontwerpt en teekent, en de uitvoering van het werk 

215 Kemper, Mees en Van Hasselt, Straf- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid van technici bij de uit-
voering van werken, verslag uitgebracht aan de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs door drie van 
haar leden, opgenomen in RM 1887, p. 575. Voor C. Loth vormde dit onderzoek de aanleiding voor 
zijn (strafrechtelijke) dissertatie-onderzoek: Verantwoordelijkheid van technici, voor ongevallen gebeurd 
ten gevolge van eenigen misslag, gepleegd bij de Uitvoering van Werken (diss. RUL, 1888), Leiden, P. So-
merwil.

216 Ibid., p. 576.
217 Deze regelen zijn opgenomen in het Themis artikel in de tekst genoemd en aldaar van een toelichting 

voorzien. Zij zijn opgenomen als bijlage 2.
218 Kemper, Mees en Van Hasselt, op. cit. p. 601/602.
219 Zie uitgebreider hieronder, waaraan het oud BW expliciet aandacht wordt besteed.
220 D.E. van Lennep, Civielrechtelijke verantwoordelijkheid van ingenieurs en architecten (diss. UvA), Am-

sterdam: Roeloffzen 1889. p. 31.
221 Ibid., p. 40.
222 J.P. Bruynzeel, De rechtspositie van den architect, Leiden: Eduard IJdo 1900, p. 8.
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bestuurt.’ Opvallend is de discussie die in deze tijd kennelijk speelt aangaande de eigendom van 
de oorspronkelijke tekeningen van de architect. Het vertrekpunt223 van Bruynzeels beschouwing 
is een uitspraak van de rechter te Bordeaux, die besliste dat met de ontvangst van het honora-
rium, de eigendom van de plannen etc. aan de eigenaar van de grond behoort. Bruynzeel stelt 
daar tegenover dat de overeenkomst met de architect nimmer beoogde de levering van de oor-
spronkelijke schetsen en ontwerpen. De overeenkomst beoogde het stichten van enig bouwwerk 
in de toekomst en dus kan de wederpartij op die originele tekeningen geen recht doen gelden, 
gelijk ook in art. 8 van de Honorarium-tabel afkomstig van de Maatschappij tot Bevordering van 
de Bouwkunst, is bepaald. Over het auteursrecht verneemt men niets bij Bruynzeel. Fontein224 
vermeldt de wederwaardigheden van het wetsontwerp van 1884 houdende een bijzondere rege-
ling voor het auteursrecht voor beeldende kunstenaars. Dit voorstel wordt in dat jaar twee keer 
ingediend in de Kamer, maar door de ontbinding van de Kamer blijft het daarbij en komt het 
voorstel te vervallen. Ook een voorstel in 1886 haalt het niet. Eerst in februari 1912 wordt een 
bevredigende regeling gerealiseerd.

4.3 De uitvoerende kant van het bouwen

Hiervoor is beschreven hoe ontwerp en uitvoering in de loop van enkele eeuwen twee verschillen-
de grootheden van het bouwproces zijn geworden. De teloorgang van de gilden ging vervolgens 
gepaard met de opkomst van de moderne aannemerij en de in de negentiende eeuw groeiende 
praktijk dat overheden werken gingen aanbesteden en bestekken algemener dan voorheen (want 
ook dit gebeurde al eerder) gestandaardiseerd werden.

Voor de positie van de uitvoerende partijen is de ontwikkeling van de gilden van belang. Het 
verval van de gilden zet zich in de loop van deze periode door.225 De negentiende eeuw vormt 
de scharnier tussen de gilde-organisatie en de moderne bouwnijverheid: na de afschaffing van de 
gilden ontstond met name bij grote werken een vrij scherp afgebakende taakverdeling, enigszins 
sarcastisch als volgt beschreven226:

‘Bovenaan stond de architect, de raadsheer op het gebied van de Goede Smaak, gevolgd door de ingenieur 
(die zeker door de architect als sociaal enigszins inferieur werd beschouwd), vervolgens de opzichter en de 
aannemer (onder te verdelen in grote en kleine aannemers) en onderaan de werklieden, van de putbaas en 
de timmerlieden tot en met ongeschoolde krachten als sjouwerlieden, heiers en grondwerkers.’227 

Het voordeel van deze organisatie: het verdwijnen van de oude organisatie van gilden maakte 
innovaties mogelijk. Maar de oude nadelen van verkokering en inefficiëntie verdwenen echter 
nog niet. Dit laatste werd met name toegeschreven aan de ontwerpers: deze negeerden nieuwe 

223 Bruynzeel, op. cit. p. 40.
224 Fontein, op. cit. p. 262 e.v.
225 Van der Wal, op. cit. p. 31.
226 Zie, Bouwen in Nederland in de negentiende eeuw, uitgave van Stichting Historie der techniek, Zutphen: 

Walburg Pers 1993, p. 8, waar er op gewezen wordt dat de gilden in de praktijk pas verdwijnen na 1850. 
In de Franse tijd, 1798, zijn de gilden immers formeel afgeschaft.

227 Ibid., p. 8.
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materialen en nieuwe technieken.228 De Klerk229 wijst erop dat met het verdwijnen van de gilden 
het probleem ontstaat dat iedereen, geschoold of niet, zich nu metselaar of timmerman mag 
noemen en als zodanig een bedrijf kon beginnen. Beunhazen verstoren de labiele markt, aldus De 
Klerk, en het duurde niet lang of er komen pogingen om de gilden te doen herleven. Maar veel 
succes had dat niet, want de Patentwet van 1805 bepaalde dat iedereen een zelf gekozen bedrijf 
mocht beginnen mits men zich voor het beroep dat men opgaf en tegen betaling van fl 50 per 
jaar voor een timmer- of metselbaas op het stadhuis in Den Haag een acte of patent verschafte.230 
Dit gold ook voor architecten, wier patent fl 10 kostte. De druk die door deze ontwikkeling op 
de kwaliteit begon te ontstaan, werd verlicht door de oprichting van tekenscholen, aldus meldt 
De Klerk t.a.p.

Organisatie van aannemers
De positie van de aannemer is in de negentiende eeuw een moeilijke, waar aanvankelijk weinig 
tegen geageerd wordt. De ‘oppermachtige positie’ van Rijkswaterstaat schijnt geen aanleiding 
tot verzet gegeven te hebben, aldus Van der Wal.231 In 1884 komt in deze situatie van het ont-
breken van bezwaren tegen de praktijk  verandering, wanneer de Utrechtse architect, directeur 
van Gemeentewerken Utrecht232 F.J. Nieuwenhuis, een lezing houdt voor de afdeling Rotterdam 
van de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst, getiteld: Beschouwingen omtrent het 
Aanbesteden van Werken, welke lezing in 1885 wordt gepubliceerd. In deze lezing wordt, aldus 
nog steeds Van der Wal, voor het eerst in het openbaar de nadruk gelegd op de fouten die aan het 
aanbestedingsstelsel kleven en op de onbillijkheid en de eenzijdigheid der algemene voorwaarden. 
De grieven van Nieuwenhuis233 werden in de vergadering van de Amsterdamse afdeling van de 
Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst besproken en luiden als volgt:

1. De aannemer moet de rechten, hem bij het Burgerlijk Wetboek toegekend, behouden en daarin niet 
zooals thans, verkort worden.

2. Hij moet niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, door den ontwerper begaan, of voor onvol-
ledigheden van den ontwerper, tenzij de ontwerpen door den aannemer zelf zijn ingeleverd. 

3. Hij moet niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, die het gevolg zijn van natuurkrach-
ten.

4. De beslissing in het hoogste ressort moet niet bij den Minister, maar bij scheidslieden berusten.
5. De bepalingen omtrent de hoedanigheid der bouwstoffen moeten niet zoodanig zijn, dat de Directie 

daardoor tot onbillijkheid verleid kan worden.
6. Het Rijk ga af van het denkbeeld om in den regel den minsten inschrijver een werk te gunnen.

In de praktijk lijkt het pleidooi van Nieuwenhuis nog niet veel op te leveren aan verandering. In 
1890 publiceert Goseling een boekwerk, waarin hij constateert dat er vier jaar na Nieuwenhuis’ 
pleidooi ‘de toestand onveranderd dezelfde’ is. De oorzaak? Goseling:  ‘het antwoord is dan een-
voudig, dat het zoo moeilijk is, voorschriften te maken, die de rechten van den aanbesteder en 

228 Ibid.
229 De Klerk, op. cit. p. 88.
230 Ibid.
231 Van der Wal, op. cit. p. 46.
232 Zie Van Vliet, op. cit. p. 46.
233 Overgenomen uit Van der Wal, op. cit. p. 39/40.
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aannemer op gelijke wijze waarborgen.’234 Op 10 september 1895 wordt de Nederlandsche Aan-
nemersbond (NAB)235 opgericht met een eigen orgaan De Aannemer.236 Deze oprichting kwam 
niet uit het niets, aannemers organiseerden zich namelijk al enige tijd in aannemerssociëteiten.237 
Deze waren opgericht uit onvrede met de positie van de aannemer ‘op wie bij de aanbesteding alle 
lasten en risico’s werden afgewenteld. Zij hadden dan ook veel meer het karakter van een vakver-
eniging dan van een werkgeversorganisatie.’238 Van der Wal239 legt uit waarom het zo lang duurde 
eer het kwam tot deze organisatie: in de eerste helft van de negentiende eeuw was er weinig bouw-
activiteit, in de burgerlijke bouw werd weinig tot niet aanbesteed en leefde men nog min of meer 
in de oude verhoudingen van de gilden. 

De doelstellingen van de nieuw opgerichte Bond waren240:

1. Het verkrijgen van wijziging in en verbetering van die artikelen van het Burgerlijk Wetboek welke 
voornamelijk betrekking hebben op het aannemersvak;
2. het doen en bevorderen van alle pogingen welke moeten dienen tot het verkrijgen eener minder on-
billijke redactie der verschillende thans bestaande ‘Algemeene Voorwaarden’ en de daaraan verbonden 
administratieve bepalingen;
3. het bemiddelend optreden bij eventuele geschillen tusschen directien en aannemers, waar de opvatting 
der eersten strijdig mocht zijn met het algemeen begrip van recht en billijkheid.

Op 18 oktober 1896 stuurt de NAB een adres aan de Tweede Kamer waarin vooral gepleit wordt 
voor het tweede doel omdat het eerste vooralsnog niet als haalbaar werd gezien.241 Dit adres is 

234 E.J.C. Goseling, De Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken onder be-
heer van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld 12 september 1882, beoordeeld 
naar hunne toepassing in de praktijk, 1890, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, p. IV.

235 Later opgegaan in de Nederlandse Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Ne-
derland, NAPB. Zie voor de geschiedenis van de eerste 25 jaar van de NAB, het eerste hoofdstuk, 
De Nederlandsche Aannemersbond. Zijn Wezen. Ontwikkeling en Bloeit. 14 nov. 1895-1920 in het 
mooie Gedenkboek van den Nederlandschen Aannemers Bond, uitgegeven door den Nederlandschen Aan-
nemersbond ter herdenking van zijn vijf en twintig-jarig bestaan 1895-1920, Bussum: N.V. Uitgevers 
Maatschappij v/h Paul Brand 1920, waarin naast een historisch overzicht van de NAB ook bijdragen 
over de Afsluiting van de Zuiderzee, kerkenbouw, de rechtspositie van de aannemer, het middelbaar 
onderwijs, sociale verzekering en nog veel meer. Ook vandaag de dag nog een leesbaar boek dat de 
duurzame waarde van feestbundels bevestigt.

236 Voorafgegaan door het door De Aannemers-Societeit Eenheid in het leven geroepen publicatie; De 
Aannemer, Weekblad voor de Bouwvakken, waarvan het eerste nummer verscheen op 3 januari 1895, zie 
het Gedenkboek, p. XV.

237 Van Leeuwen, op. cit. p. 20.
238 Van Leeuwen op. cit. p. 20. De schrijver benadrukt, dat er niet veel onderzoek is gedaan naar de ge-

schiedenis van de aannemerij in deze periode.
239 Van der Wal, op. cit. p. 37.
240 Ontleend aan Van Vliet, op. cit. p. 46; zie voorts M.A. van Wijngaarden, De Nieuwe A.V., Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken, 1968 (diss. Leiden), Deventer: Kluwer, 
p. 7. Zie over de geschiedenis van de NAB voorts de bijdrage van J. Rozemond aan de bundel die 
verscheen ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
in Nederland, p. 98 e.v., dat de veelbetekenende titel meekreeg: De emancipatie van de aannemer als 
contractpartij.

241 Van Wijngaarden, op. cit. p. 7/8.
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niet zonder succes gebleven, zoals hieronder onder het kopje Algemene Voorwaarden uiteengezet 
wordt. Er wordt ook op andere wijze actie gevoerd. Hendrix242 schrijft het volgende, dat te mooi 
is om niet in extenso over te nemen:

‘Waar overreding niet baatte, moest strijd (cursivering ook in het origineel) worden gevoerd. …. Een der 
eerste pogingen om, waar andere middelen faalden, onbillijke voorwaarden te verbeteren, vond plaats op 
Donderdag 30 april 1896. Het betrof een zeer belangrijk werk te Amsterdam: den bouw van een complex 
pakhuizen aan de Nieuwe Vaart. Op de aanwijzing van dien bouw waren door de aannemers verschillen-
den grieven tegen het bestek naar voren gebracht en op verbetering aangedrongen. De architect weigerde 
echter botweg, verklarende dat wie de bepalingen te bezwarend vond, zich maar van inschrijving moest 
onthouden. En toen een der gegadigden opmerkte, dat indien alle aannemers zóó deden, de aanbesteding 
geen voortgang zou kunnen hebben, werd hem van de zijde der Directie geantwoord, dat men zich met 
zulke belachelijke onderstellingen niet verder wenschte bezig te houden. De gegadigden staken daarop 
de hoofden bijeen en besloten eenparig te weigeren in te schrijven. In zeer grooten getale waren de be-
langhebbenden opgekomen ter aanbesteding; de zaal van het American Hotel te Amsterdam was bijna te 
klein om ze te bevatten. Zoowel de architect met zijn opzichters, als het bestuur der aanbestedende Maat-
schappij was ter plechtigheid aanwezig. Onder een doodsche stilte werd de inschrijvingsbus geopend, en 
……. de bus was ledig! Daarop trad een der aannemer naar voren, en verklaarde, namens alle gegadigden, 
op de meest hoffelijke, maar niet minder besliste wijze, dat men zich van inschrijving zou onthouden, 
indien niet de verlangde wijzigingen waren ingewilligd.

Nog eens trachtte de architect de aanwezigen tot inschrijving over te halen, maar …. alles bleef doodstil, 
niemand verroerde zich. De architect, begrijpende dat hij tegenover een onwrikbaar besluit stond, ver-
zocht toen enkele oogenblikken van beraad, ten einde met zijn lastgevers overleg te kunnen plegen, en, 
na een kwartier tijds, keerde hij in de zaal terug met de mededeling, dat alle eischen ingewilligd waren. 
Onder luid gejuich van de aanwezigen werden toen een groot aantal biljetten ingeleverd en kon de aan-
besteding doorgaan.’

De aannemer is in deze periode geen geliefde figuur. Architecten willen af van de hoofdaannemer 
en het systeem van de ‘entreprise générale’ en pleiten voor invoering, naar het Duitse model, van 
de partiële aanbesteding, de afzonderlijke aanbesteding door de architect per vakgebied. Leveran-
ciers en vakpatroons zouden dan fungeren als onderaannemer waarop de architect meer greep zou 
hebben. Deze aversie tegen de aannemer, die ook in de regelgeving zijn neerslag gevonden heeft 
waarover zo meer, wordt in de juridische literatuur bevestigd (waarbij aangetekend zij, dat men 
deze aversie niet deelde). Zie wat Goseling243 opmerkt in zijn dissertatie: 

‘Wij merkten hierboven aan, dat de uitvoering van art. 1644 zeer moeilijk was, en men heeft die moeilijk-
heid uit den weg geruimd, door het periculum voor den aannemer ook voor het opgenomen werk te doen 
voortduren. Op billijkheid mag deze regeling zeker geen aanspraak maken, want ofschoon de aanbesteder 
zich de meest gunstige voorwaarden kan bedingen, en den aannemer het in zijn keus heeft op die voor-
waarden de aanneming op zich te nemen, moet men niet vergeten, dat die vrije keus wel eenigszins aan 
banden wordt gelegd, door de groote concurrentie, die hem dikwijls noopt harde voorwaarden te onder-
schrijven, welke hem geheel van het bon plaisir van den aanbesteder doen afhankelijk zijn, en waarvan de 
aanbesteder heeft weten partij te trekken. Vooral de werken van den waterstaat leveren daarvan de klaarste 

242 Hendrix, in het Gedenkboek van de NAB uit 1920, ‘De Rechtspositie van den Aannemer voorheen en 
thans’, p. 133/134.

243 E.J.C. Goseling, Aanneming van werk (diss. Utrecht), 1878, hij wordt met instemming geciteerd door 
T. Binnerts, die in 1899 promoveert op de Risico bij aanbesteding en arbeidsovereenkomst, p. 41.
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bewijzen. De aannemer staat bij die werken aan tal van gevaren bloot en een menigte rampen kunnen 
hem treffen, die hij met den meesten zorg niet had kunnen voorkomen of beteugelen; daarbij komt nog, 
dat de aannemer tot in de kleinste bizonderheden aan de voorschriften van het bestek, en de bevelen en 
aanwijzingen van de directie, vertegenwoordigd in den persoon van den ingenieur, architect of hunne 
plaatsvervangers is gebonden. Hij is zelfs niet gerechtigd een of anderen maatregel te nemen, hoe noodig 
of nuttig die hem ook moge voorkomen, zoo hij daardoor handelt in strijd met de bevelen van de directie, 
in casus, den aanwezend ingenieur, architect of diens plaatsvervuller.’ 

Van Leeuwen wijst in dit verband o.a. op de architect A.W. Weissman, die – en niet als enige - een 
‘ware kruistocht’ tegen de aannemer voerde.244

4.4 Aanbesteden

Het aanbesteden, vandaag steen des aanstoots voor menigeen, ondervond ook in de negentiende 
eeuw al veel kritiek. Van Leeuwen245 spreekt van openbare aanbestedingen die leiden tot scherpe 
en zelfs moordende concurrentie. De Klerk246 wijst ook op de gevolgen van het aanbesteden voor 
de bouwvakkers: er moest harder gewerkt worden en vooral anders, meer marktgericht. De schok 
die dit teweeg bracht zal groot geweest zijn, maar aldus De Klerk t.a.p., getemperd door het feit 
dat in de vroege negentiende eeuw weinig wordt gebouwd.

Door het systeem van gunnen aan de aanbieder met de laagste prijs kon men ‘nu eenmaal moei-
lijk een behoorlijke winst op de aannemingssom maken’.247 Er bleef weinig anders over dan af te 
dingen op de prijzen van de onderaannemer of om onder de (vaak overdreven) besteksbepalingen 
uit te komen.248 Van Leeuwen249 zet de aanbestedingspraktijk van de negentiende eeuw (al bekend 
in de zeventiende eeuw in gebruik tot 1870) kort uiteen: 

‘de besteder stelde een bepaald bedrag vast onder dat van de laagste inschrijver (die de “trekpenning” 
kreeg), waarna het bedrag werd “afgemijnd” door opbod. Hij die het eerste “mijn” riep kreeg het werk.’ 

Dit systeem leidend tot prijsbederf, aldus de schrijver, wordt later vervangen door dat van gun-
ning aan de inschrijver met de laagste prijs. Kwam de aannemer niet solide genoeg over dan kon 
hem het werk ontzegd worden zonder overigens een recht op motivering en ging men over tot 
gunning aan de opvolgend inschrijver of heraanbesteding. De aannemer moest vaak bewijs over-
leggen dat hij eerder werk tot een goed einde had gebracht. Liep een aanbesteding te hoog op 
(door opzetjes of prijsafspraken), dan kon de aanbestedende dienst het werk zelf uitvoeren. Het 
fenomeen van de procedure met voorafgaande selectie kent men ook al in deze tijd.250 Het splitsen 
van de werkzaamheden kwam ook voor bij aanbestedingen; dit gebeurde o.a. bij ijzerconstructies. 

244 Van Leeuwen, op. cit. , p. 20.
245 Ibid. p. 21.
246 De Klerk, op. cit. p. 89.
247 Het beginsel van de laagste prijs vond niet altijd toepassing, Van Leeuwen op. cit. p. 23, wordt melding 

gemaakt van een geval, waarin een Belgische aannemer met de laagste prijs kwam. Protectionisme won 
het toen van het aanbestedingsrecht.

248 Van Leeuwen, op. cit, p. 21.
249 Van Leeuwen, op. cit. p. 22/23.
250 Van Leeuwen, op. cit. p. 23.
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Bij dit soort constructies kwam ook voor dat de aannemer verplicht was te melden bij de aanbe-
steding met wie een constructie werd uitgevoerd. Naast het vinden van een aannemer met behulp 
van een aanbesteding was leuren of uitventen ook gebruikelijk. 

De aanbesteding was wel onderworpen aan regelgeving. Van Romburgh251 wijst op het Koninklijk 
Besluit van 11 november 1815, waarbij de Rijksoverheid voor het eerst verplicht werd om open-
baar aan te besteden: 

‘Op grond van artikel 1 van dit Koninklijk Besluit zullen “Te beginnen met den dag van heden […] alle 
aannemingen van werken en leverancien ten behoeve van den lande, meerder dan vijf honderd guldens 
moetende kostende in het openbaar moeten worden aanbesteed.” 

Artikel 5 van dit Koninklijk Besluit motiveerde deze verplichting met het oog op een doelmatig beheer 
van ’s-Rijksmiddelen en het willen bestrijden van corruptie onder ambtenaren. “Als zijnde het onze uit-
drukkelijke wil en begeerte […] dat iedere ambtenaar die zich in deze mogt misgrijpen, onverwijld en 
zonder aanziens van persoon van zijnen post worde gedesitueerd, en zulks onverminderd de actie, welke 
den lande tot vergoeding van schade tegen hem mogt compteren”. In ieder geval voor wat deze laatste 
reden betreft, is dit – met de recente Parlementaire Enquête Bouwnijverheid in het achterhoofd – een nog 
steeds actuele en aansprekende visie. Over de wijze van aanbesteden zegt het Koninklijk Besluit zelf niets. 
Ook in de dagelijkse aanbestedingspraktijk van toen bestaat geen inzicht. Wellicht vormt dat op zich wel 
het meest duidelijke signaal voor de toestand van de daadwerkelijke aanbestedingspraktijk van destijds.’ 

Dat er over de dagelijkse aanbestedingspraktijk geen inzicht bestaat, lijkt, gezien het voorstaande, 
niet helemaal juist. Wel is waar dat deze praktijk nog niet systematisch aan historisch onderzoek 
is onderworpen. Er was dus regelgeving, zoals Van Romburgh terecht aangaf, en er was ook 
meer dan hij noemt. Van Wijngaarden wijst in zijn dissertatie op het Reglement, bij besluit van 
Koning Willem I op 30 juli 1817 vastgesteld, dat sinds 1 januari 1818 gold voor ‘de aanbestedin-
gen der werken en leverantiën tot het Departement van den Waterstaat en der Publieke Werken 
behoorende’. Voorts wijst hij op de bepalingen omtrent aanbesteding opgenomen in de AV van 
1839, de relevante artikelen 10 en 11 van deze AV luiden als volgt:

Art. 10 
Onkosten en wijze van besteding 
 
§ 34. De kosten van de gewone zegel-, leges-, proportionele – registratieregten, advertentie- en trek-
gelden, met zoodanige anderen, als vóór de besteding aan de gegadingden mogten worden opgegeven, 
komen ten laste van den aannemer, en zullen door hem, vóór de ligting van het geapprobeerd bestek, 
betaald moeten worden.
§35. Voor het overige zal de betaling van de aannemingspenningen kontant geschieden in zoodanige 
termijnen, als in de bestekken is bepaald; en zulks zonder eenige kortingen van dien, welke verbeurd 
mogten zijn.
§36. Voor kontante betaling zal gehouden worden het afgeven van ordonnantiën, betaalbaar op één van 
’s Rijks kantoren, binnen de acht weken, na het inleveren van het certificaat van betaling en de verder 
gevorderde bewijsstukken door den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat.

251 H.D. van Romburgh, Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland (diss. UvA), 
Deventer: Kluwer, 2005, p. 51.
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Art. 11 
Wijze van besteding

§ 37. De besteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, zullende op geene inschrijvings-biljetten 
regard worden geslagen, dan op die van gegadingden bij de besteding tegenwoordig; terwijl niemand zal 
mogen mijnen, die niet op het werk heeft ingeschreven, en aan den minsten inschrijver eene trekpenning 
worden gegeven, zoo als bij het bestek zal zijn bepaald.
§ 38. In het geval dat twee of meer personen te gelijk mogten mijnen, zal men de besteding daadelijk 
op nieuw door opbod doen beginnen, tot dat het duidelijk blijke wie men als eerst mijnende kan aan-
nemenen.

4.5 Het Burgerlijk Wetboek van 1838 

‘Wie in de negentiende eeuw het beroep van aannemer wilde uitoefenen moest, behalve met een ge-
ring sociaal aanzien, rekening houden met een uiterst gammele rechtspositie. Uitgerekend het Burgerlijk 
Wetboek252/253 was daar debet aan.’254 

Deze kritische benadering van het oude BW staat niet op zichzelf. Lees wat Thunnissen in 1988 
bij Asser255 opmerkt:

‘De artikelen van de zesde afdeling geven een onsamenhangend, onduidelijk en onvolledig beeld van de 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer. (…) Ook de formulering van de artikelen is niet 
zelden duister, en bevat met name termen, die een andere betekenis hebben, dan de woorden aangeven.’ 

Een verklaring voor het onvolledige beeld kan, aldus Thunnissen t.a.p., mogelijk gevonden wor-
den in het feit dat de bepalingen oorspronkelijk beschouwd werden als te gelden voor een be-
paalde soort van huurovereenkomst. 

De regeling van aanneming van werk trekt lange tijd weinig aandacht van de juristen256, er ont-
wikkelt zich wel de nodige jurisprudentie op de bepalingen, maar het duurt tot 1878 eer er een 
uitgebreide bespreking wordt gepubliceerd. In dat jaar promoveert E.J.C. Goseling op de Aan-
neming van werk, beschouwingen naar aanleiding van de artikelen 1640-1652 BW aan wat toen 
nog de Hoogeschool te Utrecht heette. Goseling opent zijn inleiding, p. 1, met het uitspreken 
van zijn verbazing over de afwezigheid van aandacht voor dit deel van de wet. Wie zou menen uit 
deze afwezigheid af te leiden dat een bespreking overbodig is, of dat deze afdeling (in strijd met 
andere artikelen uit het BW) ‘in alle opzichten zoo volledig is, zoo juist datgene bevat wat in eene 
wet moet worden bepaald, dat in plaats van kritiek daarover te vellen, daaraan slechts onverdeelde 
lof moet worden gebracht’, dwaalt, aldus de schrijver. Zie immers de grote hoeveelheid jurispru-

252 De tekst van de titel aanneming van werk van het BW 1838 en de gewijzigde tekst van 1907 zijn als 
bijlage bij dit artikel opgenomen. 

253 Het wetboek van 1838 is voorafgegaan in 1809 door Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk 
Holland, vervangen in 1811 door de Franse Code Civil. Deze wetboeken en deze ontwikkeling blijven 
buiten beschouwing.

254 Van Leeuwen, op. cit. p. 21.
255 Asser-Coehorst-De Leede-Thunnissen, 1988, p. 309.
256 De besprekingen in de handboeken uit de negentiende eeuw zijn zeker aanvankelijk summier en weinig 

kritisch.
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dentie. Een verklaring voor deze stilte heeft de auteur niet.257 De auteur is vervolgens zeer slecht 
te spreken over de regeling. Aan het slot van zijn betoog gekomen258 citeert hij met instemming 
de bijdrage aan Bouwkundige Bijdragen van 1851: 

‘Het zal de aandacht van den lezer van het bovenstaande niet zijn ontgaan, dat het doel van den franschen 
wetgever was, de belangen van den eigenaar op alle mogelijke wijzen voor te staan en zekerlijk is dan ook 
de strekking der wet eenzijdig te zijnen voordeele.259 Evenzoo geeft zij aanleiding tot het verwijt, dat aan 
alle wetboeken, die op de oud Romeinsche wet gegrond zijn, kan gericht worden, namelijk: vooreerst, 
eene overdrevene opsomming der verplichtingen van de ondergeschikte partij, ten tweede ieder mand 
van zaken te veel in een oneerlijk daglicht te stellen, eindelijk te veel voorzorgen te nemen om hem het 
oneerlijk worden te beletten en juist daardoor aanleiding te geven, tot verschillende wijzen van bedrog.’ 

Goseling260 eindigt dan met:

 ‘Het is uit dezen proeve gebleken, dat deze aanmerking niet ongegrond, niet overdreven is te noemen. 
Mocht dan ook deze titel de aandacht onzer wetgevende macht spoedig worden waardig gekeurd en eene 
betere regeling der wederzijdsche verplichtingen daarvan het gevolg zijn.’

De titel aanneming van werk trok inderdaad de aandacht van de wetgever, want in 1907 vond 
een wijziging plaats. Deze was principieel van aard, maar kwam desalniettemin niet tegemoet 
aan de vele kritiek die Goseling onder woorden had gebracht en waarin hij niet alleen stond. 
In 1907 werd de oude indeling van de bijzondere overeenkomsten, gebaseerd op het Romeinse 
recht, waarbij aanneming van werk gezien werd als één van de twee vormen van huur (huur van 
goederen en huur van diensten) gewijzigd en werd de overeenkomst van aanneming van werk 
niet langer als een overeenkomst van huur gezien. Maar dat was het dan ook. Afgezien van enkele 
redactionele wijzigingen261 bleef de regeling van aanneming van werk luiden, zoals hij dat in 1838 
deed.262

Wat was er nu zo negatief aan deze wet? Slechts een paar opvallende aspecten, die ook in de sinds 
het eind van de negentiende eeuw opkomende bouwrechtliteratuur de aandacht trokken, pas-
seren thans de revue.263 Opvallend is dat in de oude handboeken, waar de behandeling van de 
aanneming van werk er maar bekaaid vanaf komt, er binnen die bekaaide beschrijving relatief veel 
woorden zijn gaan zitten in de definitiebepaling, de vergelijking van de verschillende artikelen 
met die uit de Code Napoleon, en de afbakening van deze overeenkomst van andere benoemde 
overeenkomsten. De besprekingen nemen vaak slechts enkele bladzijden in beslag. De besprekin-
gen worden in de loop van de tijd uitgebreider, maar de kritiek blijft.

257 Goseling, op. cit. p. 3.
258 Goseling, op. cit. p. 107.
259 In het origineel volgt hier een noot met de volgende inhoud: Volkomen hetzelfde kan van den onzen 

gezegd worden.
260 Goseling, op. cit. p. 108.
261 Zie de tekst van de wet van 1838 en die van 1907 in de bijlage.
262 Zie over deze wijziging, J.P. Hogerzeil, De aanbesteder: van heer tot structurele underdog, in Vijfenze-

ventig jaar bouwarbitrage, 1909-11 april 1982, Gedenkboek van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbe-
drijven in Nederland, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1982, p. 132 e.v.

263 Ontleend, tenzij anders vermeld, aan Asser-Kortmann-De Leede-Thunnissen, 1994.
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De regeling van artikel 1641 oud BW, inhoudende dat het risico van schade aan het werk voor 
rekening van de aannemer is, indien hij het materiaal leverde, tenzij de opdrachtgever nalatig 
was het werk te ontvangen, is in het proefschrift uit 1899 van T. Binnerts264 al uitvoerig bestre-
den. Binnerts staat een systeem voor waarbij de aannemer aansprakelijk behoort te zijn voor het 
‘vitium operis’ en voor ander toeval alléén als het toe te schrijven is, en anders steeds de aanbe-
steder.265 Ook later is deze bepaling bestreden, namelijk door De Grooth en Van Zeggelen266, die 
vinden dat degene die eigenaar van de stoffen is op het moment dat een calamiteit zich voltrekt 
het risico zou moeten dragen. Thunnissen267 deelt deze mening niet, omdat de aannemer immers 
het beheer over de zaak zal hebben. Hogerzeil268 sluit zich aan bij Thunnissen: niet de eigendoms-
verhoudingen zijn bepalend maar het oogmerk van partijen, dat de terzake deskundige aannemer 
ten behoeve van een onkundige aanbesteder het werk tot stand brengt, waarbij de aanbesteder 
zich afzijdig houdt en dus ook niet in staat is maatregelen te treffen om schade te voorkomen.

De meeste kritiek op het BW van 1838 betreft de artikelen 1645 en 1646.

Artikel 1645 oud BW luidde als volgt:

Indien een gebouw, voor eenen bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat 
door een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn de 
bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien jaren aansprakelijk.

Kritiek op deze bepaling treffen we aan bij Diephuis269, die het artikel als volgt verstaat: de aan-
sprakelijkheid van de bouwmeesters en aannemers duurt tien jaren, zij zijn aansprakelijk indien 
het gebouw binnen die tijd geheel of gedeeltelijk vergaat: ‘Hoezeer toch de redactie niet gelukkig 
schijnt, is deze evenwel zeker de bedoeling der wet.’270 Deze mening wordt ook gedeeld door Wil-
tens, die in 1882 voldoende materiaal in het artikel ziet om er zijn proefschrift aan te wijden.271 
Wiltens zegt het als volgt: ‘Deze bedoeling (zoals ook door Diephuis verdedigd, MC) van den 
wetgever valt bij de lezing van artikel 1645 BW niet terstond in het oog.’ De periode van de tien 
jaren aansprakelijkheid na oplevering is nodig, aldus Wiltens t.a.p. om de deugdelijkheid van het 
werk aan een proeftijd te onderwerpen. Hij staat een andere redactie voor: ‘Indien een gebouw, 
voor een bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, binnen tien jaren na de oplevering geheel of 
gedeeltelijk vergaat, door een gebrek in de samenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid 
van den grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daarvoor aansprakelijk.’ De discussie rond ar-
tikel 1645 BW begint ten onzent van de grond te komen.272 De meest ingrijpende kwestie betrof 

264 Tj. Binnerts, De risico bij aanbesteding en arbeidsovereenkomst (diss. UvA), Heerenveen: A. Binnert 
Overdiep 1899.

265 Ibid., p. 59.
266 Zie voor G. de Grooth, preadvies voor de NJV 1955, p. 169/170 en voor A.C. van Zeggelen, hetzelfde 

preadvies, p. 230 e.v.
267 Ibid., nr. 518.
268 Hogerzeil, op. cit. p. 143.
269 G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, zevende deel, Groningen: Wolters 1851, p. 487.
270 In latere drukken herhaalt hij dit.
271 M.L.A. Wiltens, Eenige opmerkingen over art. 1645 BW (diss. Utrecht), p. 12.
272 Er woedt dan al enige tijd een discussie over de vraag naar de verjaring van de actie uit hoofde van art. 

1645, Wiltens, op. cit. p. 39 e.v., maakt melding van drie stromingen.
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de duur van de aansprakelijkheid van de aannemer, waaromtrent zich drie hoofdstromen ontwik-
kelden in de loop der tijd. Die discussie vond evenwel vooral plaats in de twintigste eeuw.273 Daar-
naast zijn ook de andere elementen van artikel 1645 BW in de negentiende eeuw al onderwerp 
van discussie274: wie betrof het artikel eigenlijk: de aannemer, maar ook de architect?275 Wat onder 

273 Laatstelijk samengevat door M.A.M.C. van den Berg, Bouwrecht in kort bestek, Deventer: Kluwer 2000, 
p. 304 e.v. De eerste stroming is die van Diephuis, in welke zin ook o.a. C.W. Opzoomer, Het Burgerlijk 
Wetboek verklaard, Achtste deel, art. 1493-1653, ’s-Gravenhage: Gebr. Belinfante 1883, p. 435/436, 
N.K.F. Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, Derde Deel, 2e stuik, Haarlem: De Ervan F. Bohn 
1894, p. 135: na oplevering is de aannemer niet aansprakelijk behoudens het geval van art. 1645 BW; 
Cremers verdedigde de opvatting dat art. 1645 BW een uitzondering vormde op de 30 jarige algemene 
verjaringstermijn door deze tot 10 jaar terug te brengen; de laatste stroming is in de tekst weergegeven. 
De Hoge Raad maakte met zijn uitspraak van 13 november 1930, NJ 1931, 247, met noot van E.M.M. 
Meijers, (het tweede Mook/Sap arrest) een einde aan deze kwestie, door uit te maken dat de lezing van 
het, inmiddels beruchte artikel, waarin geleerd werd dat de aansprakelijkheid van de aannemer na 
oplevering slechts begrensd werd door de algemene verjaringsregeling van 30 jaar, maar dat binnen die 
30 jaar gedurende de eerste tien jaar sprake is van een omkering van de bewijslast ten gunste van de 
opdrachtgever in die zin dat wordt vermoed dat er sprake is van schuld van de aannemer, waartegen de 
aannemer bewijs mag leveren (Zie Van den Berg, Bouwrecht in kort bestek, p. 306). Van Wijngaarden 
vond de opvatting van de Hoge Raad bevredigend voor de gevallen waarin de wetgever van 1838 het 
oog had, de deskundige aannemer tegenover de ondeskundige opdrachtgever, maar de opvatting dat 
de Hoge Raad zich met het Mook/Sap arrest aan de zijde van de aanhangers van de derde leer schaarde, 
wordt door hem betwist, waardoor er nieuw twistpunt ontstond. Zie voor een felle stellingname tegen 
dit artikel ook de bijdrage, De rechtspositie van den aannemer voorheen en thans van J.N. Hendrikx 
aan het Gedenkboek van de NAB uit 1920, p. 125: ‘Dat men hem (de aannemer, MC) echter aansprake-
lijk stelt voor gebreken, welke het gevolg zijn van fouten in de constructie (cursivering ook in origineel), 
is in hooge mate onrechtvaardig. De aannemer is op zware boete verplicht, de hem voorgeschreven con-
structies te volgen. Een eigen oordeel over de deugdzaamheid van die constructies is hem verboden!’.

274 Zie voor een overzicht van de vele jurisprudentie M.A. van Wijngaarden/schrijver dezes, Hoofdstukken 
Bouwrecht, deel 2.

275 Opzoomer, op. cit. p. 435/436 gaat uit van bouwmeesters en aannemers; Diephuis op. cit. p. 486 
spreekt van de bedoeling ‘dat allen, wier bemoeijingen in die betrekking de gebrekkige zamenstelling of 
het bouwen op een ondergeschikten grond kan geweten worden, in die aansprakelijkheid deelen.’, hij 
acht het dan ook mogelijk dat het alleen de bouwmeester kan zijn die aansprakelijk gehouden kan wor-
den. Zie voorts: N.K.F. Land, Verklaring van het Burgerlijk Wetboek, 3e deel, 2e stuk, 1894, p. 135/136; 
Kemper, Mees en Van Hasselt, op. cit. p. 582/583; F.A.R.A. van Ittersum in een bespreking van dit 
verslag in RM 1888, p. 87; Goseling, op. cit. p. 55 t/m 60. Eerst in 1889 komt er een ander geluid, 
Van Lennep, op. cit. p. 7 e.v. betoogt dat dit artikel alleen de aannemer kan betreffen en spreekt van een 
ongerijmdheid en slordige redactie, p. 12; hij krijgt bijval van Bruynzeel, op. cit. p. 9. In de twintigste 
eeuw zijn degenen die de lezing van Bruynzeel en Van Lennep zijn toegedaan in de meerderheid, zie 
Hoofdstukken Bouwrecht deel 2, nr. 92.
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gebouw te verstaan?276 Wat onder vergaan te verstaan?277 Is het artikel van openbare orde?278

Ook artikel 1646 is doelwit geweest van veel kritiek. Het luidde als volgt:

Indien een bouwmeester of aannemer op zich genomen heeft om een gebouw bij aanneming te maken, 
volgens een bestek, met den eigenaar van den grond beraamd en vastgesteld, kan hij geene vermeerdering 
van den prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering der dagloonen of bouwstoffen, noch 
onder dat van gemaakte veranderingen of bijvoegselen die niet in het bestek begrepen zijn, indien die 
veranderingen of vergrootingen niet schriftelijk zijn ingewilligd, en over derhalver prijs met den eigenaar 
geene overeenkomst is getroffen.

Het is duidelijk dat de opsteller van deze bepaling weinig op had met aannemers, maar evenmin 
met de architecten. Zie wat Opzoomer279 instemmend citeert van de Franse auteur Tronchet:

‘De zin en het doel van artikel 1646 zijn niet twijfelachtig. Tronchet noemde het gericht tegen “une 
surprise qui était très-commune. Les architectes avaient coutume de suggérer au propriétaire, l’idée de 
faire quelques changemens au plan adopté, et quelques légers que ces changemens fussent, les architectes 
soutenaient que le devis se trouvait annulé.” Tegen zulke practijken moest het bestek worden gehand-
haafd in zijn prijsbepaling’. 

Ook Diephuis280 vond het een voor de hand liggende bepaling, want ‘men heeft bepaald willen 
waken tegen misbruiken van den kant der aanneemers, die gaarne eenige wijzigingen in het bestek 
wilden aanbrengen, en deze den eigenaar aangenaam trachten te maken, om daarop vervolgens 
de vordering van hoogeren prijs te gronden.’ Wat vond de literatuur er verder van? Hendrix281 
spreekt in 1920 van een ‘draconische’ bepaling.282 Hij heeft ook een verklaring voor het feit dat 
deze bepaling in het wetboek opgenomen is: de slechte ervaringen met legerleveranciers hebben 
de ‘entrepeneurs’ een slechte naam bezorgd. Door deze bepaling wordt ‘de aannemer gesteld […] 
buiten het gewone recht; dat voor hem, en uitsluitend voor hem, bepalingen gelden, welke ten 
aanzien bijvoorbeeld van kooplieden of industrieelen niet noodig worden geoordeeld’.283 

276 Dit diende breed opgevat te worden volgens de literatuur, zie o.a. Diephuis in zijn bewerking uit 1889, 
p. 373 (hij noemt: een kerk, een schuur, een stookhut, een put, een muur of een regenbak). Dit ging 
anderen later weer te ver, een schutting is geen gebouw merkt Kamphuisen op bij Asser 1952, p. 427.

277 Wiltens, op. cit. p. 33: daadwerkelijk vergaan, zich daarbij aansluitend bij Diephuis, op. cit. p. 485 (hij 
stelt daarmee nog wel gelijk dat een gebouw nog niet ingestort is, maar moet worden afgebroken). Dit 
aspect is volgens Hoofdstukken Bouwrecht, deel 2 nr. 90 het meest controversiële aspect van deze bepa-
ling, zie aldaar voor een overzicht van de jurisprudentie.

278 Nee: Diephuis op. cit. 1851, p. 484; 1859, p. 326; 1889, p. 376/377; Wiltens, op. cit. p. 25 t/m 30; 
Land, op. cit. p. 135; Bruynzeel, op. cit. p. 52 t/m 60. Ja: Opzoomer 1883, p. 436; Commissie van 
Ingenieurs, RM 1887, p. 585 t/m 587; Van Ittersum, RM 1888, p. 84/85.

279 Opzoomer, op. cit. p. 437.
280 Diephuis, op. cit. p. 491.
281 Hendrix, op. cit. p. 125.
282 In 1955 viert de Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de bouwbedrijven in Neder-

land N.A.P.B. zijn 60 jarig bestaan en geeft ter gelegenheid daarvan wederom een jubileumboek uit. 
Het onderwerp van art. 1645 en 1646 komt weer aan de orde in de bijdrage van Ph.J. van Vliet, die 
uitgebreid en instemmend refereert aan het betoog van Hendrikx.

283 Hendrix, op. cit. p. 127.
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Niettegenstaande de onaangename formulering kan het artikel een legitieme strekking niet ont-
zegd worden284: de bescherming van de onkundige opdrachtgever en is dan ook terecht terugge-
komen in het huidige BW, zie artikel 7:755. De betekenis ervan in de loop der jaren afgenomen 
doordat in de algemene voorwaarden ervan is afgeweken en de eis van het geschrift werd genu-
anceerd.285 

4.6 Algemene voorwaarden in de negentiende eeuw

Het Nederlandse bouwrecht betreffende de aanneming van werk wordt al sinds de vroege negen-
tiende eeuw voor een belangrijk deel gedomineerd door het autonome bouwrecht, het bouwrecht 
vastgelegd in algemene voorwaarden. Het belang van het BW is daardoor altijd beperkt geweest. 
Er is wel overeenstemming tussen BW en algemene voorwaarden in die vroege dagen: de inhou-
delijke eenzijdigheid ten gunste van de opdrachtgevers viert in deze periode ook hoogtij in de 
algemene voorwaarden. Tegen het einde van de eeuw treedt een kentering op. Daarnaast ziet men 
aan het eind van die periode het streven naar een uniformering van de vele sets van algemene 
voorwaarden die inmiddels ontstaan zijn. 

Al in 1815 verschijnen er van de dienst van het Corps Ingenieurs der Genie bij Koninklijk Besluit 
‘Algemene Voorwaarden’. Deze zouden dienen voor: 

‘alle bestedingen of contracten, gedaan of aangegaan wordende tot de uitvoering van werken of het doen 
van leveranties voor den dienst der fortificatiën, van kracht zijnde, alsof zij woordenlyk waren vervat in 
de bestekken of conditiën tot dezen dienst betrekkelyk.’286/287 

In 1839 volgen de ‘Algemeene Voorwaarden, behoorende bij de Bestekken voor de verschillende 
Rijks Waterstaatswerken, gearresteerd bij dispositie van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
van den 14den Februarije 1839, nr. 128’; deze zijn sindsdien een groot aantal keren herzien en 
tevens toegepast door particulieren.288 Van der Wal289 zegt er dit over: 

‘De wensch, om elke gelegenheid tot chicaneeren van de zijde des aanneemers tijdens de uitvoering uit 

284 Zie reeds de oude uitspraak van de Hoge Raad van 8 mei 1924, NJ 1924, 869.
285 Zie voor de huidige tijd art. 7:756 BW en par. 36 lid 5 UAV 1989. 
286 Zie Van der Wal, op. cit. p. 36; M.A. van Wijngaarden, De Nieuwe A.V., Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken, 1968 (diss. Leiden), Deventer: Kluwer, p. 6 in hoofdstuk 
2 van zijn dissertatie geeft Van Wijngaarden een gedetailleerd overzicht van de historische ontwikkeling 
van deze voorwaarden alsmede de andere algemene voorwaarden op het gebied van de bouwnijverheid. 
Van Wijngaarden heeft de voorwaarden gehanteerd door Rijkswaterstaat van 1839 tot 1939 gekopieerd 
en in twee boekwerken samen gebracht. Voorts bracht hij tezamen kopieën van de besprekingen in de 
handboeken van de (oud) BW bepalingen van 1852 tot 1950, alsmede de BNA regelingen van 1922 
tot 1983, de AV Genie 1815-1934, de AAV 1915-1931, de ingenieurs- en architectenregelingen 1905 
tot 1987 en tot slot in een apart deel nog tal van andere voorwaarden van 1894 tot 1986. Hij heeft 
de geschiedschrijving van het privaatrechtelijk bouwrecht daarmee een bijzondere dienst bewezen. De 
geïnteresseerde lezer kan deze op het Instituut voor Bouwrecht raadplegen.

287 De voorwaarden bevatten een regeling betreffende de administratieve kant van het uitvoeren, de tech-
nische kant en het aanbesteden, zie Van Wijngaarden, op. cit. p. 18.

288 Ibid. Van Wijngaarden, op. cit. p. 17 e.v. 
289 Ibid. p. 37.
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te schakelen, heeft waarschijnlijk het onrechtvaardige en onbillijke element in de voorschriften gebracht. 
Een objectieve beschouwing n.l. der A.V. van Waterstaat uit de negentiende eeuw toont geenszins een 
complex van voorwaarden tusshen twee gelijkberechtigde partijen. De voorschriftgevers hebben inte-
gendeel alle rechten aan hun zijde weten te houden en de verplichtingen aan de andere zijde gebracht, 
dikwijls zelfs met miskenning van de rechten, den burger bij de wet gegeven.’ 

Dat de voorwaarden onevenwichtig waren, leert ook Van Leeuwen290, die artikel 481 van de Al-
gemene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder het beheer van het 
Departement van Binnenlandse Zaken (1876) citeert: 

‘Beslissing van Geschillen en Duisterheden: Wanneer tusschen de Ingenieurs, of bij hunne afwezigheid, 
tusschen de opzichters en de aannemers eenig verschil omtrent het werk bestaat, verblijft de uitlegging 
daarvan bij de Directie (…….) De aannemer is intusschen gehouden het werk voort te zetten, bij niet 
voldoening hieraan kan de Directie artikel 474 toepassen.’ 

De directie, zo becommentarieert de schrijver291 het citaat, treedt op als rechter in eigen geschillen 
en in talloze gevallen trok de aannemer aan het kortste eind: de aannemer werd als dienstbode 
beschouwd door de architect en de ingenieur in plaats van als een gelijkberechtigd en zelfstandig 
ondernemer. Van Wijngaarden, die de verschillende voorwaarden aan een gedetailleerd onderzoek 
onderwierp, is evenmin gecharmeerd van de algemene voorwaarden in deze periode. Zo merkt 
hij292 bijvoorbeeld op met betrekking tot par. 410 van de ARB 1860, dat deze eenzelfde regeling 
bevat als het beding hiervoor weergegeven en dat men met deze bepaling vrede zou kunnen heb-
ben indien de beslissende partij de minister is van wie onpartijdigheid in eigen zaak verwacht mag 
worden en een open oog voor het algemeen belang. Maar de voorwaarden werden steeds meer ook 
door particulieren gebruikt en van hen kan men die onpartijdigheid niet verwachten.293 

Aan het eind van de negentiende eeuw ontstaat er bezwaar tegen het bestaan van de vele voor-
waarden294, de onderlinge verschillen erin en de eenzijdigheid ten nadele van de aannemer. Wat 
het laatste betreft: ‘men streefde naar voorwaarden die deel zouden uitmaken van een contract 
tussen partijen met gelijke rechten.’295 De kwestie van de algemene voorwaarden komt inderdaad 
in de Tweede Kamer en Minister Lely (van Waterstaat, Handel en Nijverheid) toont zich gevoelig 
voor de bezwaren die aan de toenmalige toestand kleefden. Lely komt op 1 mei 1899 met een 
Nadere Nota, goed onthaald in de Kamer, waarin opgenomen is een aantal beginselen.296/297 De 
beginselen298 luiden als volgt:

290 Van Leeuwen, op. cit. p. 21.
291 Ibid.
292 Van Wijngaarden, op. cit. p. 23/24.
293 Ook Bruynzeel, op. cit. p. 56, wees op de mogelijk harde wijze, waarop particuliere opdrachtgevers met 

de algemene voorwaarden jegens aannemers om zouden gaan. 
294 Van Wijngaarden, op. cit. p. 6, wijst er op dat niet alleen Rijkswaterstaat en de Genie hun eigen voor-

waarden hadden, maar dat ook de departementen van Justitie, Binnenlandse Zaken, Koloniën en de 
Marine eigen voorwaarden hanteerden.

295 Van Wijngaarden, op. cit. p. 6.
296 Zie de uitvoerige verslaglegging bij Van Wijngaarden, op. cit. p. 10 e.v.
297 Van Wijngaarden, op. cit. p. 18 e.v. wijst er uitdrukkelijk op dat op dat moment de algemene voorwaar-

den van Waterstaat en Justitie deze beginselen reeds omarmd hadden. 
298 Ontleend aan Van Wijngaarden, op. cit. p. 11/12.
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1. De aannemer worde niet in de vorm van inlichtingen enz. meer opgelegd dan waarvoor hij 
schriftelijk overeenkomt.

2. De werktermijnen mogen niet willekeurig of onwillekeurig door de directie worden ver-
kort.

3. Het risico der aanneming vange eerst aan met de dag van aanvang van het werk.
4. Termijnsverlenging voor de omstandigheden, die, hoewel zij niet als force majeure aange-

merkt kunnen worden, docht buiten de schuld van de aannemer zijn, worde zoveel mogelijk 
toegestaan.

5. Het tijdstip der opneming van geleverd werk mag niet afhankelijk zijn van het welnemen der 
directie.

6. De tariefsprijzen moeten, zo zij geen voldoende billijke maatstaf voor de verrekening meer 
opleveren, kunnen worden herzien, (hierbij worde in aanmerking genomen, dat de verreke-
ning soms geruime tijd na de vaststelling van het tarief geschiedt).

7. De geldelijke gevolgen van schorsing en staking der werken behoren niet voor rekening van 
de aannemer te komen.

8. Schade ontstaan door buitengewone omstandigheden, buiten de wil van de aannemer, be-
hoort, mits een gepaste werkwijze is gevolgd, hem te worden vergoed.

9. De aannemer behoort het recht te hebben betaling te vorderen als hij meent, dat het werk of 
de levering daartoe, volgens het contract, voldoende gevorderd is.

10. Schade door vertraging in de betaling, als gevolg van administratieve bezwaren, enz. die niet 
door de aannemer kon worden voorkomen, behoort niet door hem te worden geleden.

Het streven naar uniformering van de algemene voorwaarden slaagt vooralsnog niet. Sommige 
verdwijnen weliswaar, maar worden in aantal overtroffen door nieuw vastgestelde.299 Echt succes 
wordt pas geboekt in de tweede helft van de twintigste eeuw met de invoering van de UAV 1968. 
Het streven naar inhoudelijke verbetering blijkt, zoals Van Wijngaarden beschrijft, al ingezet te 
zijn in de jaren voorafgaande aan de Nadere Nota van Lely, waarbij Van Wijngaarden wel aante-
kent dat men er over kan twisten of de geformuleerde beginselen wel alle in de gewenste omvang 
hun weerslag in de AVW (Algemene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van 
werken onder beheer van het departement van Waterstaat) hebben gevonden. Lely vond dat zelf 
kennelijk wel, aldus Van Wijngaarden, want hij ziet geen aanleiding om de inhoud van de AV 
1895 te wijzigen.300

Tot slot van deze bespreking van aspecten van de ontwikkeling van de algemene voorwaarden 
een korte opsomming van wat erin geregeld werd. Van Wijngaarden bespreekt uitgebreid de AV 
1839301 en noemt de volgende onderwerpen: keuring van de bouwstoffen, welke kosten voor reke-
ning van de aannemer komen, op welke dagen wel en niet gewerkt mag worden en van hoe laat tot 
hoe laat gewerkt mag worden, aanwezigheid van de aannemer op het werk, verbod tot overdracht 
van het werk aan een derde, verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk, onvoldoend 

299 Van Wijngaarden, op. cit. p. 14.
300 Zie Van Wijngaarden, op. cit. p. 12 noot 1.
301 Van Wijngaarden, op. cit. p. 18 e.v.



49

Capita selecta uit de geschiedenis van het privaat rechtelijk bouwrecht 

of slecht uitgevoerd werk, verhouding met de directie, geschillenregeling302, onderhoudswerken, 
onafgebroken voortzetting van het werk, aanwezigheid van de aannemer bij opneming van het 
werk, gevolgen van overmacht303, vergeten (= niet in het bestek vermelde) posten304 en tot slot de 
verplichtingen indien het uit te voeren werk verband houdt met andere werken.

4.7 Concluderend

In de negentiende eeuw worden langzaam maar zeker de contouren zichtbaar van veel aspecten, 
die wij vandaag nog herkennen in het privaatrechtelijk bouwrecht. Ik wijs op de wettelijke rege-
ling van de aanneming van werk, de formulering en herformulering van algemene voorwaarden 
gekenmerkt in een trage ontwikkeling weliswaar door groeiend innerlijk evenwicht en een goede 
geschillenbeslechting. De beoefening van het bouwrecht komt ook op gang en krijgt een krach-
tige impuls met de dissertaties die aan het eind van deze eeuw verschijnen. 

5. Afsluitend

Het privaatrechtelijk bouwrecht behoort tot de oudste onderdelen van het recht, zoals wij dat 
kennen. De geschiedenis laat tegenstellingen tussen de participanten van het bouwproces zien. 
Deze worden soms beslecht door brute economische macht, maar gelukkig vaker door het inzicht 
dat bouwen aan het eind van de dag een gemeenschappelijke activiteit is gericht op het totstand-
brengen van iets waar niet alleen de opdrachtgever baat bij heeft, maar ook de gebruikers van 

302 Zie par. 19: Bijaldien tusschen den Ingenieur, of, bij deszelfs afwezigheid, tusschen den opzigter en den 
aannemer eenig verschil mogt ontstaan, betrekkelijk het aangenomen werk, zal de beslissing daarvan 
verblijven aan den Hoofd-Ingenieur, voorbehoudens het wederzijdsche regt van beroep op den Minister 
van Binnenlandsche Zaken. Zie over de ontwikkeling van de geschillenbepalingen naast Van Wijngaar-
den ook Rozemonds bijdrage aan de bundel t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Raad van Arbitrage, 
eerder al genoemd, die (p. 103 e.v.) spreekt van de emancipatie van de geschillenclausules. De negen-
tiende eeuw sloot af met de AV 1892, en in par. 50 komt daar – in de woorden van Rozemond, p. 104 
– voor het eerst een bescheiden mogelijkheid voor de oplossing van geschillen door derden in voor. De 
tekst, overgenomen uit de bijdrage van Rozemond, luidde als volgt: ‘Wanneer tusschen de aannemers 
en de ingenieurs of bij afwezigheid van dezen, tusschen den eerstgenoemden en de opzichters verschil 
omtrent het werk, het bestek, de overeenkomst of deze Algemeene Voorschriften, ontstaat, verblijft de 
uitleggen daarvan aan de Directie, waarnaar de aannemers zich moeten gedragen, behoudens beroep op 
den Minister. Evenwel heeft de aannemer in geval van geschil over den aard van het werk (par. 8, al. i 
en par. 38), de aansprakelijkheid voor schade (par. 30), het recht op betaling (par. 31, al. 1 en 2) en de 
omstandigheden onafhankelijk van den wil des aannemers (par. 33, al. 5), wanneer hij geen genoegen 
neemt met de door den Minster dienaangaande genomen beslissing, het recht, mits binnen veertien 
dagen na die beslissing daarvan gebruik makende, te vorderen dat het advies van eene commissie van 
deskundigen word ingewonnen, te benoemen op de wijze, bij de volgende paragraaf omschreven. Het 
advies van die deskundigen zal voor het Rijk en den aannemer bindend zijn. De aannemer is in elk geval 
gehouden het werk inmiddels voort te zetten, bij gebreke waarvan daarin door de Directie voor zijne 
rekening wordt voorzien, behoudens de verrekening die eventueel het gevolg zal zijn van het bovenbe-
doeld advies van deskundigen.’

303 Wel recht op termijnsverlenging, maar de geldelijke consequenties zijn voor de aannemer.
304 Wanneer mocht blijken dat iets, wat voor de goede uitvoering van het werk is vereist, vergeten is, is de 

aannemer verplicht dit ten uitvoer te brengen, zonder recht op extra betaling. Zie Van Wijngaarden, op. 
cit. p. 20.
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het gebouwde en degenen, die het bouwwerk van tekening tot en met beheer en sloop feitelijk 
beheersten. De geschiedenis laat een rijke ontwikkeling zien, waar vooralsnog maar een topje van 
bekend is. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit artikel rechtvaardigt niet te komen met 
‘sweeping statements’ over de juridische ontwikkeling van de rol van partijen, maar één conclu-
derende opmerking veroorloof ik mij wel. Er is een evolutie waar te nemen door de eeuwen heen, 
maar zoals de evolutie die wij in de natuurlijke wereld om ons heen waarnemen, is ook deze er een 
van geleidelijkheid. Trendbreuken zijn zeldzaam en voor zover in het verleden geleerd is, dat deze 
er waren, dienen dergelijke uitspraken met argusogen bekeken te worden.
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Bijlage 1

Burgerlijk Wetboek 1838

Zevende titel. Van huur en verhuur

Zesde afdeeling. Van aanneming van werk

1640. Bij het laten maken van werk. Kan men overeenkomen dat de werkman alleen zijnen arbeid 
of zijne nijverheid, of wel dat hij ook de stof leveren zal.

1641. In geval de werkman de stof moet leveren, en het werk, op welke wijze ook, vergaat, alvo-
rens het geleverd is, komt het verlies voor zijne rekening, ten ware hij die het werk besteld heeft 
nalatig zij geweest om hetzelve te ontvangen.

1642. Indien de werkman alleen zijnen arbeid of zijne nijverheid moet leveren, en het werk ver-
gaat, is hij slechts voor zijne schuld aansprakelijk.

1643. Indien het werk, in het geval bij het voorgaande artikel vermeld, buiten eenig pligtverzuim 
van den werkman is verloren gegaan, voordat de levering geschied is, en zonder dat hij die het 
werk besteld heeft nalatig is geweest om hetzelve op te nemen en goed te keuren, heeft de werk-
man geene aanspraak op zijn loon, ten ware de zaak door een gebrek in de stof zelve verloren ware 
gegaan.

1644. Indien een werk bij het stuk of bij de maat bearbeid wordt, kan hetzelve bij gedeelten wor-
den opgenomen; die opneming wordt geacht geschied te zijn voor alle de betaalde gedeelten, wan-
neer de aanbesteder den werkman telkens betaalt naar evenredigheid van hetgeen afgewerkt is.

1645. Indien een gebouw, voor eenen bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of gedeel-
telijk vergaat door een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van 
den grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien jaren aansprakelijk.

1646. Indien een bouwmeester of aannemer op zich genomen heeft om een gebouw bij aanne-
ming te maken, volgens een bestek, met den eigenaar van den grond beraamd en vastgesteld, kan 
hij geene vermeerdering van den prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering der 
dagloonen of bouwstoffen, noch onder dat van gemaakte veranderingen of bijvoegselen die niet in 
het bestek begrepen zijn, indien die veranderingen of vergrootingen niet schriftelijk zijn ingewil-
ligd, en over derhalver prijs met den eigenaar geene overeenkomst is getroffen.

1647. De aanbesteder kan, des goedvindende, de aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds 
begonnen zij, mits hij den aannemer, wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstder-
ving, volkomen schadeloos stelle.

1648. Huur van werk houdt op door den dood van den werkman, bouwmeester of aannemer. 
Maar de eigenaar is gehouden aan de erfgenamen, naar evenredigheid van den bij de overeen-
komst bedongen prijs, te betalen de waarde van het gedane werk en die der in gereedheid gebragte 
bouwstoffen, mits dat werk of die bouwstoffen hem tot eenig nut kunnen verstrekken.
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1649. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degenen die hij in het werk stelt.

1650. Metselaars, timmerlieden, smids en andere ambachtslieden, welke tot het zetten van een ge-
bouw of het maken van eenig ander aangenomen werk gebezigd zijn, hebben geene regtsvordering 
tegen dengenen te wiens behoeve de werken gemaakt zijn, dan ten beloope van hetgene deze aan 
den aannemer schuldig is op het oogenblik waarop zij hunne regtsvordering aanleggen.

1651. Metselaars, timmerlieden, smids en andere ambachtslieden, die zelven onmiddellijk en 
voor eenen bepaalden prijs een werk op zich te nemen, zijn gehouden aan de regelen in deze 
afdeeling voorgeschreven. Zij zijn aannemers in het vak waarin zij werkzaam zijn.

1652. Arbeidslieden die eenig goed van een ander onder zich hebben, om daaraan eenig werk te 
verrigten, zijn geregtigd, om dat goed onder zich te houden, tot de volle voldoening van de kosten 
en arbeidsloonen daaraan besteed, ten zij de eigenaar voor die kosten en arbeidsloonen genoeg-
zame zekerheid hebbe gesteld.

1653. De regten en verpligtingen van voerlieden en schippers zijn in het Wetboek van Koophan-
del vastgesteld.

Wet van 13 juli 1907 

Zesde afdeeling. Van aanneming van werk

1640. Bij aanneming van werk kan men overeenkomen dat de aannemer alleen arbeid verrigten, 
of wel dat hij ook de stof leveren zal.

1641. Ingeval de aannemer de stof moet leveren, en het werk, op welke wijze ook, vergaat, al-
vorens het geleverd is, komt het verlies voor zijne rekening, ten ware de aanbesteder nalatig zijn 
geweest om het werk te ontvangen.

1642. Indien de aannemer alleen arbeid moet verrigten en het werk vergaat, is hij slechts voor 
zijne schuld aansprakelijk.

1643. Indien het werk, in het geval bij het voorgaande artikel vermeld, buiten eenig pligtverzuim 
van den aannemer is verloren gegaan, voordat de levering geschied is, en zonder dat de aanbe-
steder nalatig is geweest om het werk op te nemen en goed te keuren, heeft de aannemer geene 
aanspraak op den bedongen prijs, ten ware de zaak door een gebrek in de stof zelve verloren ware 
gegaan.

1644. Indien een werk bij het stuk of bij de maat bearbeid wordt, kan hetzelve bij gedeelten 
worden opgenomen; die opneming wordt geacht geschiedt te zijn voor alle de betaalde gedeelten, 
wanneer de aanbesteder den aannemer telkens betaalt naar evenredigheid van hetgeen afgewerkt 
is.

1645. Indien een gebouw, voor een bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of gedeelte-
lijk vergaat door een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van den 
grond, zijn de bouwmeesters en aannemers daarvoor, gedurende tien jaren, aansprakelijk.
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1646. Indien een bouwmeester of aannemer op zich genomen heeft om een gebouw bij aanne-
ming te maken, volgens een bestek, met den eigenaar van den grond beraamd en vastgesteld, kan 
hij geene vermeerdering van den prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering der 
arbeidsloonen of bouwstoffen, noch onder dat van gemaakte veranderingen of bijvoegselen die 
niet in het bestek begrepen zijn, indien die veranderingen of vergrootingen niet schriftelijk zijn 
ingewilligd, en over dezelver prijs met den eigenaar geene overeenkomst is getroffen.

1647. De aanbesteder kan, des goedvindende, de aanneming opzeggen, ofschoon het werk reeds 
begonnen zij, mits hij den aannemer, wegens alle deszelfs gemaakte kosten, arbeid en winstder-
ving, volkomen schadeloos stelle.

1648. Aanneming van werk houdt op door den dood van den aannemer. 

Maar de aanbesteder is gehouden aan de erfgenamen, naar evenredigheid van den bij de overeen-
komst bedongen prijs, te betalen de waarde van het gedane werk en die der in gereedheid gebragte 
bouwstoffen, mits dat werk of die bouwstoffen hem tot eenig nut kunnen vertrekken.

1649. De aannemer is verantwoordelijk voor de daden van degenen die hij in het werk stelt.

1650. Metselaars, timmerlieden en andere ambachtslieden, welke tot het zetten van een gebouw 
of het maken van eenig ander aangenomen werk gebezigd zijn, hebben geene rechtsvordering te-
gen dengene te wiens behoeve de werken gemaakt zijn, dan ten beloope van hetgene deze aan den 
aannemer schuldig is op het oogenblik waarop zij hunne regtsvordering aanleggen.

1651. Metselaars, timmerlieden, smids en andere ambachtslieden, die zelven onmiddellijk en 
voor eenen bepaalden prijs een werk op zich nemen, zijn gehouden aan de regelen in deze afdee-
ling voorgeschreven.

Zij zijn aannemers in het vak waarin zij werkzaam zijn.

1652. Arbeidslieden die eenig goed van een ander onder zich hebben, om daaraan eenig werk 
te verrigten, zijn geregtigd, om dat goed onder zich te houden, tot de volle voldoening van de 
kosten en arbeidloonen daaraan besteed, ten zij de aanbesteder voor die kosten en arbeidsloonen 
genoegzame zekerheid hebbe gesteld.

1653. De regten en verplichtingen van voerlieden en schippers zijn in het Wetboek van Koop-
handel vastgesteld.
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Bijlage 2

Bepalingen ter regeling van de civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor verrichtingen van 
Architecten en Ingenieurs

Algemeene bepalingen.

1. De architect (ingenieur) is ervoor aansprakelijk, dat de technische verrichtingen, die hij op 
zich heeft genomen, voldoen aan de algemeen erkende regelen der bouwkunst. Hij is er niet 
voor aansprakelijk, dat zijne technische verrichtingen voldoen aan de eischen der aesthetica.

2. De architect (ingenieur) is aansprakelijk voor schade, welke door de schuld van door hem 
aangestelde personen in de uitvoering van hun dienstverrichtingen ontstaat, in dezelfde mate 
als waren de fouten, die tot de schade aanleiding geven, door hem zelven begaan.

3. De architect (ingenieur) is slechts dan aansprakelijk voor schade, ontstaan door eene ver-
traging van door hem te verrichten arbeid, wanneer zulks uitdrukkelijk bij overeenkomst is 
bepaald. 

4. De architect (ingenieur) is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat uit het niet nakomen 
van wetsbepalingen of verordeningen, die niet geldend zijn in de plaats zijner inwoning of 
hem niet zijn medegedeeld door den werkgever, tenzij het bewijs kan geleverd worden, dat zij 
hem op andere wijze zijn bekend gemaakt. Ook is hij niet aansprakelijk voor nadeelen hieruit 
ontstaan, dat de werkgever met de opdracht heeft gewenscht een doel te bereiken, hetwelk 
den architect (ingenieur) niet is kenbaar gemaakt. 

5. Wanneer de architect (ingenieur) verantwoordelijk wordt gesteld voor fouten aan uitgevoer-
de bouwwerken of geleverde voorwerpen, zoo bepaalt zich zijne verantwoordelijkheid tot 
vergoeding van de schade, die aan het bouwwerk of geleverd voorwerp zelf ontstaan. 

6. Is aan den architect (ingenieur) niet ten minste de algemeene leiding opgedragen van de 
uitvoering, dan wordt schade, ontstaan door fouten in de plannen, niet door hem vergoed, 
wanneer deze van zoodanigen aard zijn, dat de fouten zouden vermeeden zijn, wanneer de 
architect (ingenieur) zelf de uitvoering had geleid. 

7. Laat de werkgever bij de uitvoering van een door een architect (ingenieur) ontworpen bouw-
werk, werklieden of leveranciers toe, welke niet door den architect (ingenieur) zijn goedge-
keurd, dan heeft hij, in geval van schade, te bewijzen, dat die werklieden of leveranciers de 
noodige bekwaamheid bezitten, om eene goede uitvoering te verzekeren.

8. Wordt de architect (ingenieur) tengevolge van onvoldoend toezicht of onvoldoende keuring 
van materialen (§§ 13 en 14) aansprakelijk gesteld voor slechte uitvoering, dan bestaat die 
aansprakelijkheid slechts voor het geval, dat de uitvoerder van het werk niet in staat is de 
schade te vergoeden. Heeft de architect (ingenieur) de keuze van den uitvoerder van het 
werk (aannemer) niet goedgekeurd, zoo heeft in geval van onvermogen van den uitvoerder, 
de aanbesteder het bewijs te leveren, dat hij bij de keuze van den uitvoerder met de noodige 
zorg is te werk gegaan.
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9. De aansprakelijkheid van den architect (ingenieur) voor verrichtingen, welke betrekking 
hebben op een door hem ontworpen of geleid bouwwerk, mag niet langer duren die van den 
uitvoerder (aannemer). Zij verloopt echter in allen gevalle na een tijd van drie jaren nà het 
tijdstip van het in gebruik nemen, of van de aanvraag tot oplevering. De aansprakelijkheid 
van den architect (ingenieur) voor alle andere verrichtingen houdt op na een tijdsverloop 
van één jaar na de voleindiging ervan. Worden binnen dien tijd gebreken waargenomen, die 
voor rekening kunnen komen van den architect (ingenieur), zoo is de werkgever verplicht, 
op verbeurte van het verlies van alle recht op schadeloosstelling, deze binnen de genoemde 
tijdsverloopen den architect (ingenieur) kenbaar te maken.

Bijzondere bepalingen.

10. Teekeningen, bestekken en overeenkomsten. – Schetsen zijn voorloopige proeven ter oplossing 
van een technisch vraagstuk.

 Voor fouten in dergelijke schetsen kan de architect (ingenieur) niet verantwoordelijk worden 
gesteld.

 Ontwerpen en détailteekeningen moeten, met een aan het doel beantwoordende duidelijk-
heid en uitvoerigheid, op voldoende schaal worden uitgevoerd. Even als bestekken, voor-
waarden en overeenkomsten, moeten zij zoo ingericht zijn, dat naar deze het bouwwerk kan 
worden uitgevoerd. 

  Wat aangaat teekeningen, zoo is de architect (ingenieur) alleen aansprakelijk voor de 
ingeschreven maten, wanneer niet de teekeningen op ware grootte zijn uitgevoerd. Voor 
schade, welke de werkgever lijdt door het niet nakomen van wettelijke bepalingen in teeke-
ningen, zoowel als in het technisch gedeelte van overeenkomsten of bestekken is de architect 
(ingenieur) slechts in zooverre verantwoordelijk, dat hij de meerdere kosten moet vergoeden, 
die de werkgever heeft, doordat hij het werk duurder betalen moet, dan wanneer dergelijk 
verzuim niet ware voorgekomen.

  De architect (ingenieur) kan eischen, dat door zijn schuld ontstane schade, door hem 
verholpen wordt. 

11. Begrootingen. – Bij algemeene schatting van kosten en bij taxatie is de architect (ingenieur) 
niet verantwoordelijk voor begane vergissingen en rekenfouten, tenzij bij contract anders is 
bepaald. 

  Bij gedétailleerde begrootingen is de architect (ingenieur) verantwoordelijk voor de 
juistheid van de maten en de berekening van de hoeveelheden en ook daarvoor, dat alle en 
niet meer dan voor eene behoorlijke uitvoering noodige zaken in rekening gebracht zijn, voor 
zoover zulks binnen door ervaring gewettigde grenzen mogelijk is. 

 Deze verantwoordelijkheid gaat echter niet verder dan dat hij verplicht is te vergoeden de 
meerdere kosten, die ontstaan door dat de werkgever niet voorziene materialen duurder heeft 
moeten koopen, dan het geval zoude zijn geweest, wanneer deze dadelijk waren opgegeven, 
of te veel gekochte materialen met verlies heeft moeten verkoopen.

  Voor de juistheid van aangenomen eenheidsprijzen en de verrekening hiervan is de ar-
chitect (ingenieur) niet aansprakelijk.

12. Mondeling of schriftelijk medegedeelde meeningen. – Voor schade ontstaan tengevolge van gis-
singen bij het geven van mondeling of schriftelijk medegedeelde meeningen is de architect 
(ingenieur) niet aansprakelijk, tenzij bij overeenkomst anders is bepaald.
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13. Leiding van de uitvoering. – a. Algemeene bepalingen. – De architect (ingenieur), belast met 
de uitvoering van een werk, heeft, tenzij de uitwerking van het ontwerp en de détailleering 
ervan wijzigingen uit hoofde van constructie noodzakelijk vorderen, niet het recht in de aan 
de uitvoering ten grond gelegde en door teekeningen en overeenkomst omschreven voor-
schriften wijzigingen te maken, tenzij hij door de algemeene machtiging van de zijde des 
werkgevers hiertoe gerechtigd is.

  In geen geval heeft hij het recht om wijzigingen te maken , die tot grootere kosten aan-
leiding geven, zonder speciale machtiging van den werkgever. 

  Een ingrijpen van den werkgever in de bevoegdheid van den architect (ingenieur) ont-
heft dezen van de verantwoordelijkheid op de desbetreffende punten.

  b. Bouwdirectie (Bauleitung). – De architect (ingenieur), belast met de bouwdirectie 
(Bauleitung), is verplicht den uitvoerder alle inlichtingen te geven, die voor een duidelijk 
inzicht in de beteekenis van teekeningen en besteksbepalingen noodig zijn.

  c. Algemeen toezicht. – De architect (ingenieur), belast met het algemeen toezicht, 
is verplicht, om op gezette tijden de bouw- en werkplaatsen te bezoeken of van zijnent-
wege te doen bezoeken, den voortgang van het bouwwerk doelmatig te leiden en, wan-
neer bij zijne bezoeken gebreken worden waargenomen, last te geven deze te herstellen. 
 Zijne aansprakelijkheid ten opzichte van gebreken in materialen en uitvoering gaat niet 
verder, dan voor zoover hij of zijn gemachtigde verzuimd heeft, op de bij zijne bezoeken 
waargenomen gebreken te wijzen en alle hem ten dienste staande middelen aan te wenden, 
om deze te verhelpen.

  d. Bijzonder toezicht. – De met het bijzonder toezicht op de uitvoering belaste architect 
(ingenieur) is verplicht de materialen en de werken na te gaan en ervoor te zorgen, dat deze 
volgens contract en volgens de eischen van goed werk worden geleverd en uitgevoerd. Hij 
is verantwoordelijk voor gebreken, die bij een goed onderzoek hadden kunnen vermeden 
worden, tenzij hij den uitvoerder gelast heeft, om beter materiaal of beter werk te leveren en 
bij niet volvoeren van dien last den werkgever hiermede in kennis heeft gesteld. Zijne verant-
woordelijkheid gaat echter niet verder, dan dat hij op zijne kosten het slechte werk door goed 
heeft te vervangen.

  Wanneer niet bepaald is bedongen, dat de architect (ingenieur) is belast met het bij-
zondere toezicht op de werken, zoo rust op hem slechts de plicht, het algemeene toezicht te 
houden.

14. Onderzoek bij de oplevering.
  a. Algemeen onderzoek. – De architect (ingenieur), belast met het algemeen onderzoek bij 

de oplevering van eenig bouwwerk of voorwerp van levering, moet de in het gezicht komende 
deelen hier en daar onderzoeken op het aanwezig zijn van gebreken. Hij is aansprakelijk voor 
gebreken, die hij waargenomen en niet ter kennis van den lastgever heeft gebracht, met deze 
beperking, dat hij alleen de kosten te vergoeden heeft, die de lastgever later bij de ontdekking 
der gebreken, tengevolge van prijsverhooging van materialen of arbeidsloonen, meer moet 
betalen dan bij de tijdige ontdekking ervan.

  b. Bijzonder onderzoek. – De architect (ingenieur), belast met het bijzonder onderzoek 
bij de oplevering van eenig bouwwerk of voorwerp van levering, moet dat in alle onderdee-
len, voor zoover zij toegankelijk zijn, onderzoeken op het aanwezig zijn van gebreken. Hij 
is aansprakelijk voor gebreken, die hij heeft waargenomen, doch niet ter kennis van den 
lastgever gebracht, met deze beperking dat hij alleen de kostenheeft te vergoeden, die de 
lastgever later bij de ontdekking der gebreken tengevolge van prijsverhooging van materialen 
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of arbeidsloonen, meer moet betalen dan bij tijdige ontdekking ervan.
  Bij gebreke eener uitdrukkelijke opdracht tot een bijzonder onderzoek, heeft de met het 

onderzoek belaste architect (ingenieur) slechts aan de verplichting te voldoen, verbonden aan 
de opdracht tot een algemeen onderzoek.

15. Revisie van afrekening. – De architect (ingenieur), belast met de revisie der rekeningen van 
den bouw, heeft te onderzoeken, of de rekeningen in overeenstemming zijn met de leverings-
contracten en bij gemis van zulke contracten, of de genoteerde prijzen passend zijn. Het 
onderzoek naar de juistheid der hoeveelheden en van de soort en hoedanigheid der in reke-
ning gebrachte voorwerpen behoort niet tot de revisie, dan wanneer zulks bij overeenkomst 
is bepaald. De architect (ingenieur) is aansprakelijk voor fouten in de rekening, die hij heeft 
ontdekt en niet ter kennis van den lastgever gebracht heeft, doch alleen bij onvermogen van 
dengene, die de rekening ingediend heeft. 

16. Slotbepaling. – De bijzondere bepalingen zijn ondergeschikt aan de algemeene bepalingen.
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Bouwcontractenrecht in beweging

door prof. mr. M.A.M.C. van den Berg1

1. Inleiding

1. ‘Panta rhei’, alles is in beweging. Dit gevleugelde woord van de Griekse filosoof Heraklitus is 
zeker ook van toepassing op het bouwrecht. De voortdurende ontwikkelingen die op dit levendige 
terrein van het recht plaatsvinden, worden al 40 jaar uiterst nauwgezet gevolgd, geanalyseerd en 
niet zelden ook geïnitieerd door het Instituut voor Bouwrecht. Dat is een goede reden voor een 
jubileumfeest. Mij is gevraagd om in de bundel die ter gelegenheid van dit jubileum wordt uit-
gebracht, een schets te geven van recente ontwikkelingen op het terrein van het privaatrechtelijke 
bouwrecht. Ik heb graag aan deze uitnodiging gevolg gegeven. Om mijn bijdrage binnen redelijke 
proporties te houden heb ik ervoor gekozen mij te beperken tot de ‘hard core’ van het privaat-
rechtelijke bouwrecht: het bouwcontractenrecht. Ik zal mijn schets uitwerken in de vorm van een 
drieluik. Het middenpaneel wordt gevormd door de fase waarin het bouwcontract tot stand is 
gekomen en wordt uitgevoerd. Het wordt ter linker- en ter rechterzijde geflankeerd door zijpa-
neeltjes die respectievelijk de precontractuele en de postcontractuele fase tot onderwerp hebben.

2. Precontractuele fase

Doorwerking van de beginselen van aanbestedingsrecht via de precontractuele 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
2. Een eerste interessante ontwikkeling waarvoor ik aandacht wil vragen, is de aanvaarding van 
de gedachte dat de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
een grondslag kunnen bieden voor doorwerking van de beginselen die zich in het aanbestedings-
recht hebben ontwikkeld, zoals het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. De aanzet 
hiervoor is gegeven door de Hoge Raad in het arrest RZG/ComforMed.2 In die zaak was sprake van 
een als een aanbestedingsprocedure gekwalificeerde offerteaanvraag door een ziekenfonds (RZG) 
voor de (exclusieve) levering van wasbare onderleggers voor incontinentiepatiënten. Wat RZG 
hierbij heeft opgebroken is dat zij bij haar offerteaanvraag geen duidelijkheid heeft verschaft over 
de criteria die zij bij de gunning zou toepassen en over een aantal van belang zijnde feitelijke 
gegevens over de omvang van de offerte. Daardoor was niet gewaarborgd dat de verschillende 
aanbieders een gelijke kans hadden op het binnenhalen van het contract. De vraag was echter 
of RZG wel gehouden was om de aanbieders te verzekeren van een gelijke kans op succes. Ten 
processe stond vast dat RZG viel aan te merken als een aanbestedende dient in de zin van een 

1 Hoogleraar privaatrecht in het bijzonder bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg.
2 HR 4 april 2003, NJ 2004, 35, m.n. M.A.M.C. van den Berg; BR 2003, p. 824, n.n. H. Nijholt.
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Europese aanbestedingsrichtlijn, in casu de Richtlijn Leveringen.3 Die richtlijn was echter wegens 
onderschrijding van de daarin uitgedrukte drempelwaarde niet van toepassing. De gebondenheid 
om de deelnemers aan de aanbesteding gelijk te behandelen kon daarom niet op die richtlijn wor-
den gebaseerd. De president van de rechtbank te Groningen vond evenwel een andere grondslag 
daarvoor, namelijk de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid. In appèl oordeelde het Hof Leeuwarden eveneens dat RZG de aanbieders een gelijke kans 
op gunning had moeten bieden, maar baseerde dit oordeel op de gebondenheid van RZG aan de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een daartegen gericht cassatiemiddel trof doel. RZG 
mocht dan wel een aanbestedende dienst zijn in de zin van een Europese richtlijn, maar daarmee 
had zij nog niet voldoende ‘overheidsgehalte’ om daarop de gebondenheid aan de voor overheden 
geldende algemene beginselen van behoorlijk bestuur te kunnen grondvesten. Daarvan is volgens 
de Hoge Raad pas sprake als een entiteit kan worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin 
van art. 1.1 van de Awb. Aan dat criterium voldeed RZG niet. Maar daarmee was de kous nog niet 
af. Ook de Hoge Raad oordeelde dat RZG de deelnemers aan de aanbesteding een gelijke kans 
had moeten bieden, maar baseerde dat, evenals de Groningse rechtbankpresident had gedaan, op 
de precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De formulering die de Hoge Raad 
daarbij gebruikte heeft in de literatuur tot een uitgebreide discussie geleid over de reikwijdte van 
die doorwerking. Die formulering luidt:

‘De omstandigheid dat RZG, hoewel de Richtlijn haar daartoe naar ’s hofs oordeel niet verplichtte, 
toch heeft gekozen voor een aanbestedingsprocedure, bracht mee dat zij gehouden was zich te gedragen 
overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid, het-
geen bij een aanbesteding als de onderhavige betekent dat zij gehouden was de verschillende (potentiële) 
inschrijvers gelijk te behandelen. Het oordeel van het hof dat het gelijkheidsbeginsel in dit geval voor 
RZG gold, is dan ook juist.’

Het punt waar de discussie om draait is wat de Hoge Raad bedoeld heeft met de zinsnede ‘bij een 
aanbesteding als de onderhavige’. Werd daarmee alleen gedoeld op de concrete situatie zoals die 
zich in casu had voorgedaan, namelijk een aanbesteding door een aanbestedende dienst in de zin 
van een Europese aanbestedingsrichtlijn die wegens onderschrijding van de daarin uitgedrukte 
drempelwaarde, niet gehouden was volgens de procedures van die richtlijn aan te besteden? Of 
mocht men die zinsnede ruimer nemen en daaronder verstaan iedere situatie waarin een vragende 
partij meerdere aanbiedende partijen uitnodigt om in concurrentie met elkaar een aanbieding 
te doen? In het laatste geval zouden ook private aanbesteders aan die beginselen van aanbeste-
dingsrecht gebonden zijn. De literatuur oordeelt hierover verdeeld.4 Ook in de rechtspraak is 
deze kwestie nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Volgens de voorzieningenrechter te Dordrecht 
kan uit het arrest RZG/ComforMed niet worden afgeleid dat algemene beginselen van aanbeste-
dingsrecht van toepassing zouden zijn op een aanbesteding door een particulier betreffende de 
bouw van een woonhuis.5 In verschillende andere uitspraken van voorzieningenrechters werd de 
doorwerking van beginselen van aanbestedingsrecht daarentegen wel aanvaard met betrekking tot 

3 Richtlijn 93/96/EEG van 14 juni 1993, Pb.EG 1993, L199/1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EEG 
van 13 oktober 1997, Pb.EG 1997, L 328/1.

4 Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen hieromtrent Asser/Van den Berg, 2007, nr. 71.
5 Zie Vzngr. Rb. Dordrecht 15 juni 2006, BR 2007, p. 148, m.n. J.G.J. Janssen en D.C. Orobio de Cas-

tro.
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private aanbesteders die handelden in een bedrijfsmatige sfeer.6 

3. Ook een uitspraak van de Utrechtse voorzieningenrechter past op zich wel in deze lijn, doch de 
beginselen van aanbestedingsrecht worden daarin zozeer gerelativeerd dat van de beschermende 
werking ervan weinig meer overblijft.7 Deze zaak betrof de aanbesteding van een bedrijfsgebouw 
waarvoor vier aannemers tot inschrijving waren uitgenodigd. Toen bleek dat de cijfers van de laag-
ste twee inschrijvers zeer dicht bij elkaar lagen, had de aanbesteder besloten de onderhandelingen 
met deze beide inschrijvers voort te zetten om tot een definitieve keuze te komen. Die onderhan-
delingen hadden ertoe geleid dat beiden hun prijzen nog verder naar beneden bijstelden. De prijs 
van de opvolgende inschrijver bij de aanbesteding kwam nu een klein bedrag lager uit dan de 
finale prijs van de laagste inschrijver. De aanbesteder had vervolgens aan de aanvankelijk laagste 
inschrijver medegedeeld dat het werk aan de andere inschrijver zou worden gegund, niet alleen 
vanwege diens (uiteindelijk) lagere prijs, maar ook vanwege ‘de indruk van betrouwbaarheid’ die 
deze inschrijver tijdens de onderhandelingen had opgewekt. De gepasseerde inschrijver stelde 
deze gang van zaken aan de kaak maar vond geen gehoor bij de Utrechtse voorzieningenrechter. 
Die stelde voorop dat er geen twijfel over kan bestaan dat bij een aanbestedingsprocedure als de 
onderhavige de inschrijvers een gerechtvaardigd belang hebben bij een gelijke kans op het ver-
krijgen van de opdracht, zodat op die grond kan worden uitgegaan van een verplichting voor de 
aanbesteder om de inschrijvers een gelijke behandeling en gelijke kansen te bieden. Dit ferme uit-
gangspunt werd echter aanzienlijk afgezwakt in de overweging die de voorzieningenrechter hierop 
liet volgen. Daarin overwoog zij dat nu het hier ging om een particuliere aanbesteding waarop de 
regels van overheidsaanbestedingen niet van toepassing waren, de verplichting om de inschrijvers 
gelijk te behandelen niet moest worden opgevat in de zin van het specifieke gelijkheidsbeginsel 
zoals dat in het (overheids)aanbestedingsrecht is uitgewerkt en wordt toegepast. Een overeenkom-
stige relativering bracht zij voorts nog aan met betrekking tot het transparantiebeginsel. Ook hier 
gold volgens haar een meer algemene maatstaf en niet het specifieke transparantiebeginsel zoals 
dat in het (overheid)aanbestedingsrecht is uitgewerkt en wordt toegepast. Aan die meer algemene 
maatstaven getoetst kon de door de aanbesteder gevolgde handelwijze naar het oordeel van de 
Utrechtse voorzieningenrechter door de juridische beugel. 

Van het waarborgen van kansgelijkheid waartoe de precontractuele maatstaven van redelijkheid 
en billijkheidbeginselen in geval van een aanbestedingsprocedure ook naar de mening van de 
Utrechtse voorzieningenrechter strekken, komt echter weinig terecht wanneer men die uitholt 
op de manier waarop dat in deze uitspraak is gedaan. Op grond van het aldus gerelativeerde 
gelijkheidsbeginsel mocht de aanbesteder, gelet op het zeer kleine verschil tussen de laagste en 
de daarop volgende inschrijving, nog een tweede ronde houden waarbij het inschrijfcijfer van 
de laagste inschrijver als vanzelf een richtgetal vormde. De inschrijving door de deelnemers aan 
de aanbesteding vormde zo niet het eindpunt van de procedure maar het beginpunt van nieuwe 
onderhandelingen met de twee laagste inschrijvers. Daarbij was het gevaar van ‘leuren’8 manifest, 
omdat de aanbesteder in de positie was om van de ene aanbieder verkregen informatie door te 

6 Zie Vzngr. Rb. Den Haag, 19 december 2007, TBR 2008, p. 868, m.n. M.A.M.C. van den Berg; 
Vzngr. Rb. Breda, 21 december 2007, LJN: BC2367; Vzngr. Rb. Amsterdam, 23 april 2008, BR 2008, 
p. 928, m.n. P.H.L.M. Kuypers.

7 Zie Vzngr. Rb. Utrecht, 19 september 2008, TBR 2009, p. 272, m.n. M.A.M.C. van den Berg.
8 Zie over het begrip ‘leuren’ Asser/Van den Berg, 2007, nr. 60, met verdere verwijzingen.
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spelen naar de andere om zo een onderbieding uit te lokken. Voor die onderhandelingen mocht 
bovendien, nu volgens de voorzieningenrechter de prijs als criterium voor de gunning van de 
opdracht zijn functie had verloren, een nieuw en vooraf niet kenbaar gemaakt criterium, als gun-
ningscriterium toegepast worden, namelijk ‘de indruk van betrouwbaarheid’. Dat is, dunkt mij, 
in meerdere opzichten in strijd met het transparantiebeginsel. Het criterium is namelijk te vaag 
en volstrekt subjectief, terwijl het bovendien niet vooraf bekend was gemaakt. De wijze waarop de 
opdrachtgever het criterium heeft gehanteerd was daardoor oncontroleerbaar.

Bij zuivere toepassing van het gelijkheidsbeginsel zou de aanbesteder, ingeval hij het resultaat van 
de aanbesteding niet passend zou hebben gevonden, in eerste instantie met de winnaar van de 
aanbesteding, en vooralsnog met uitsluiting van anderen, verder hebben moeten onderhandelen 
om te bezien of alsnog overeenstemming kon worden bereikt. Daarbij zou hij zich voorts gelet op 
het transparantiebeginsel hebben moeten houden aan het criterium van de laagste prijs, omdat 
hij vooraf geen ander criterium had gesteld. Pas nadat dan gebleken zou zijn dat ondanks redelijk 
gevoerde onderhandelingen met de winnende inschrijver, geen overeenstemming kon worden 
bereikt, zou hij vrij zijn geweest met anderen onderhandelingen aan te knopen. Erkenning van 
een dergelijke onderhandelingsplicht is nodig om te voorkomen dat de aanbesteder zich schuldig 
zou maken aan ‘leuren’ en zo de kangelijkheid zou frustreren. Wil men recht doen aan het begin-
sel van kansgelijkheid dan is het (geclausuleerd) inperken van de onderhandelingsvrijheid van de 
aanbesteder op de zojuist omschreven wijze onvermijdelijk. In de literatuur is daarvoor ook brede 
steun te vinden.9 De zekerheid die een strikte toepassing van de beginselen van aanbestedingsrecht 
biedt, wordt hier bovendien verruild voor een versoepeling waarvan de reikwijdte onduidelijk 
is. De rechtvaardiging voor de door de voorzieningenrechter betrachtte souplesse werd gevormd 
door het geringe prijsverschil tussen de aanbiedingen van de laagste en de op één na laagste 
inschrijver. Daarmee heeft de voorzieningenrechter zich op een hellend vlak begeven. De vraag 
rijst dan hoe klein moet het prijsverschil zijn om een tweede ronde te rechtvaardigen waarin de 
aanbesteder simultaan met de laagste en de op één na laagste inschrijver mag dooronderhandelen? 
Waar moet de grens worden getrokken? En wat te doen als er meerdere inschrijvers met hun cijfers 
dicht bij elkaar liggen? Mag de aanbesteder dan simultaan met elk van hen verder onderhandelen? 
Het gevaar van leuren ligt dan natuurlijk nog meer op de loer. De moeilijkheid is echter dat in de 
praktijk moeilijk zal zijn vast te stellen of er daadwerkelijk is geleurd. Een inschrijver die een lagere 
prijs kan offreren door gebruik te maken van hem door de aanbesteder doorgespeelde informatie 
over de aanbieding van een andere inschrijver, zal daar niet mee te koop lopen. Dit gevaar is al-
leen adequaat te ondervangen als men de aanbesteder gehouden acht vooralsnog alleen met de 
‘winnende’ inschrijver te onderhandelen op de wijze die ik zojuist heb omschreven. Tegen deze 
achtergrond heb ik in mijn noot onder deze uitspraak de hoop uitgesproken dat de relativerende 
benadering van de Utrechtse voorzieningenrechter geen school zal maken.

Doorbraak precontractuele waarschuwingsplicht
4. Een tweede interessante ontwikkeling is de doorbraak van de gedachte dat een aannemer reeds 
in de periode die aan de contractsluiting vooraf gaat, gehouden kan zijn de opdrachtgever te 
waarschuwen voor fouten in de vraagspecificatie. In 2001 is die mogelijkheid (bij mijn weten 

9 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 62, met verdere verwijzingen.
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voor het eerst) aanvaard in een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.10 De zaak 
betrof de aanleg van een effluentleiding. In het bestek daarvoor was ‘per abuis’ bronbemaling 
voorgeschreven in plaats van spanningsbemaling. In de uitvoeringsfase werd deze vergissing ont-
dekt en kreeg de aannemer de opdracht alsnog spanningsbemaling toe te passen. De aannemer 
bracht de daaraan verbonden kosten vervolgens als meerwerk in rekening. De opdrachtgever 
weigerde de meerwerkrekening te betalen op de grond dat de aannemer had nagelaten hem vóór 
het verlenen van de opdracht op de vergissing in het bestek te wijzen. Met dit verweer oogstte de 
opdrachtgever succes. Arbiters oordeelden dat iedere inschrijver het bouwplan ten minste globaal 
diende te bestuderen om op een verantwoorde wijze zijn inschrijfsom samen te stellen. Reeds op 
grond van een dergelijke globale bestudering van het plan had volgens arbiters voor de aannemer 
duidelijk moeten zijn dat het voorschrijven van bronbemaling in plaats van spanningsbemaling 
een vergissing was. Het had daarom op de weg van de aannemer gelegen om de aanbesteder voor 
deze vergissing te waarschuwen of hem daarover op zijn minst om opheldering te vragen. Door 
daarvan af te zien heeft de aannemer bij de opdrachtgever het vertrouwen gewekt dat het bestek 
geen vergissing bevatte en dat het werk in beginsel zou kunnen worden uitgevoerd uitgaande van 
bronbemaling. Tegen deze achtergrond oordeelden arbiters dat de aannemer ter zake van de span-
ningsbemaling geen aanspraak kon maken op vergoeding van meerwerk.

Deze uitspraak sloeg een bres in de tot dan gangbare opvatting in aannemerskringen dat de waar-
schuwingsplicht van de aannemer slechts betrekking had op de uitvoeringsfase.11 Een opvatting 
waarvoor de tekst van de veelal toepasselijke Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uit-
voering van werken (UAV) 1989 ook wel aanleiding gaf. In de bepaling waarin de waarschuwings-
plicht omschreven staat, wordt deze namelijk gefocust op het moment waarop de aannemer tot 
uitvoering van het betreffende onderdeel van het werk wil overgaan.12 Hoewel ook in de zaak van 
de spanningsbemaling de UAV van toepassing waren, belette dat arbiters toch niet om reeds in de 
aanbestedingsfase een waarschuwingsplicht aan te nemen. Zij baseerden deze op de gehoudenheid 
van een inschrijver om voorafgaande aan de verlening van de opdracht rekening te houden met 
de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Daarin viel een referte te lezen aan het bekende 
arrest Baris/Riezenkamp.13 Hieruit valt af te leiden dat uit de in de precontractuele fase in acht te 
nemen eisen van redelijkheid en billijkheid de gehoudenheid voortvloeit rekening te houden met 
de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. Daartoe behoort zeker het financiële belang 
van de opdrachtgever om reeds vóór de verlening van de opdracht te worden gewezen op in zijn 
vraagspecificatie voorkomende onjuistheden of onvolledigheden. In dat geval heeft hij namelijk 
nog een reële mogelijkheid om de kosten verbonden aan het helen van de ontoereikendheid van 
de vraagspecificatie, binnen het voor de bouw beschikbare budget te houden door te bezuinigen 
op andere onderdelen.14 Is het werk eenmaal in uitvoering genomen, dan zijn de mogelijkhe-

10 Zie RvA 8 maart 2001, nr. 21.407, BR 2001, p. 534. In appèl werd geoordeeld dat in casu geen sprake 
was geweest van een kennelijke omissie, zodat de aannemer derhalve ook geen waarschuwingsplicht 
verzuimd had. Appèlarbiters namen echter ook geen afstand van het oordeel in eerste instantie dat in de 
precontractuele fase wel een waarschuwingsplicht kán bestaan. Zie RvA 19 december 2002, nr. 70.582, 
BR 2003, p. 249.

11 Zie UAV ’89 met toelichting van het AVBB, Den Haag: AVBB, 1989, p. 34.
12 Zie § 6 lid 14 UAV 1989.
13 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67, m.n. LEHR.
14 Zie M.A. van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, dl. 14, 2006, nr. 800; 

C.E.C. Jansen en H.W.R.A.M. Janssen, BR 2004, p. 372, 375 en 378
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den daartoe veel beperkter. Bovendien zal de opdrachtgever voor zover het werk nog wel kan 
worden vereenvoudigd, aan de aannemer een minderwerkvergoeding verschuldigd zijn. Voorts 
heeft de opdrachtgever als het werk eenmaal is opgedragen tegenover de aannemer geen sterke 
onderhandelingspositie meer omtrent de prijs voor het te verrichten meerwerk. De aannemer 
kan zijn prijs dan vormen zonder concurrentiedruk van eventuele andere gegadigden. Opdragen 
van extra werkzaamheden na opdrachtverlening zal daarom duurder uitpakken. Tenslotte heeft 
de opdrachtgever in geval van waarschuwing vóór het sluiten van de overeenkomst nog een reële 
mogelijkheid geheel van opdrachtverlening af te zien.15 

Hoewel de in precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid al een ge-
noegzaam fundament vormen voor het bestaan van een precontractuele waarschuwingsplicht van 
de aannemer, is daarvoor door de invoering in 2003 van de nieuwe aannemingstitel (waarover 
meer in nr. 7) een wettelijk steunpunt bijgekomen. In art. 7:754 BW wordt namelijk bepaald dat 
de aannemer bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht is de opdrachtgever 
te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij die kende of redelijkerwijze 
behoorde te kennen. Volgens deze bepaling geldt de waarschuwingsplicht reeds bij het aangaan 
van de overeenkomst. Daardoor wordt de waarschuwingsplicht dus al geactiveerd in de precon-
tractuele fase.16 

5. De aanvaarding van een precontractuele waarschuwingsplicht leidt vervolgens tot de vraag wat 
de reikwijdte daarvan is. Voor de beantwoording van die vraag is het van belang in te zien dat deze 
waarschuwingsplicht niet wortelt in een zelfstandige onderzoeksplicht naar de juistheid van de 
door de aanbesteder gemaakte keuzes. De hier bedoelde waarschuwingsplicht heeft louter betrek-
king op fouten die een aspirant voor de realisering van het werk in het kader van de voorbereiding 
van zijn prijsaanbieding redelijkerwijze zouden moeten opvallen. Het gaat hier dus om een afgelei-
de van de beoogde realiseringsfunctie.17 De zojuist besproken uitspraak betreffende de spannings-
bemaling staat ook duidelijk in deze sleutel. Arbiters beoordeelden of bij de globale bestudering 
van het bouwplan die nodig was om een verantwoorde aanbieding te kunnen doen, de betreffende 
besteksfout had moeten opvallen. In deze lijn past ook een uitspraak van de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw uit 2003.18 In deze zaak verweet de hoofdaannemer dat de onderaannemer niet tij-
dig had gewaarschuwd voor een fout in het van de hoofdaannemer afkomstige ontwerp voor een 
vloerconstructie. Die fout bestond erin dat in het ontwerp geen rekening was gehouden met het 
feit dat in de afwerkvloer leidingen zouden moeten worden opgenomen, waardoor de aangegeven 
vloerdikte niet toereikend was om daarin die leidingen te kunnen aanbrengen. Over de vraag wat 
in dit verband voldoende tijdig was, overwogen arbiters het volgende:

‘In een geval als het onderhavige wordt bij het aangaan van de overeenkomst het ontwerp door onderaan-
neemster met name op prijstechnische aspecten beoordeeld, niet in de eerste plaats op de ontwerpkwa-
liteit. De plaats van de leidingen in de vloer is voor onderaanneemster geen kostenbepalend element, 
zodat haar niet verweten kan worden dat zij daarop in dat stadium niet attent is geweest. Gesteld en niet 
weersproken is dat deze ontwerpfout onderaanneemster pas is gebleken toen zij het installatieontwerp 

15 Zie Jansen en Janssen, l.c., p. 378.
16 Aldus ook de algemene opvatting in de literatuur; zie voor een overzicht daarvan Asser/Van den Berg, 

2007, nr. 107.
17 Zie M.A.M.C. van den Berg, BR 1994, p. 458.
18 Zie RvA 15 juli 2003, nr. 70.647, BR 2004, p. 981.
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in het bouwkundig ontwerp wilde inpassen. Dat is naar het oordeel van appèlarbiters ook het moment, 
waarop onderaanneemster een dergelijke fout dient te ontdekken en daarvoor moet waarschuwen, zoals 
onderaanneemster ook daadwerkelijk heeft gedaan.’

Arbiters hebben aldus m.i. terecht onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop een aannemer 
tegen het ontwerp aankijkt in de precontractuele, respectievelijk de uitvoeringsfase. De uitspraak 
laat mooi uitkomen dat dit verschil in perspectief invloed kan hebben op de reikwijdte van de 
waarschuwingsplicht van de aannemer. Daarvan uitgaande kan het voorts nog van belang zijn of 
in de precontractuele fase sprake is van een aannemer die rechtstreeks met de opdrachtgever on-
derhandelt in het kader van een enkelvoudige uitnodiging (‘één-op-één-situatie’) of van een aan-
nemer die deelneemt aan een aanbesteding waarbij meerdere gegadigden gelijktijdig op het werk 
inschrijven. In het eerste geval kan van de aannemer meer diligentie worden verwacht dan in het 
tweede. Dat hangt samen met twee factoren waarin beide situaties wezenlijk van elkaar verschil-
len. De eerste is dat de mogelijkheid tot informatie-uitwisseling bij de aanbesteding met meerdere 
gegadigden, anders dan het geval pleegt ter zijn bij de enkelvoudige uitnodiging, zeer beperkt is. 
Dat heeft te maken met de beginselen van aanbestedingsrecht. Die staan eraan in de weg dat de 
aanbesteder tijdens het verloop van de aanbesteding vrijelijk met individuele gegadigde overleg 
voert, omdat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de kansgelijkheid van de deelnemers en de 
transparantie (en daarmee de controleerbaarheid) van de procedure. Met het oog hierop stelt de 
aanbestedingsregelgeving stringente grenzen aan de mogelijkheid van uitwisseling van informatie 
tijdens de aanbestedingsprocedure.19 Een tweede verschil is dat de regelgeving voor de aanbeste-
ding met meerdere gegadigden voorziet in strakke tijdsgrenzen, terwijl de ‘één-op-één-situatie’ 
doorgaans minder onder tijdsdruk pleegt te staan.20 

Voor de reikwijdte van de precontractuele waarschuwingsplicht kan het tenslotte verschil maken 
of sprake is van een traditionele of een geïntegreerde contractvorm.21 In beide situaties heeft de 
waarschuwingsplicht (slechts) betrekking op fouten die de aannemer redelijkerwijze kan onder-
kennen bij de bestudering van de vraagspecificatie ten behoeve van de voorbereiding van zijn 
prijsaanbieding. De aard van de vraagspecificatie verschilt echter. Bij de traditionele contractvorm 
bestaat de vraagspecificatie uit een gedetailleerd bestek dat niet alleen bepaalt wat de aannemer tot 
stand moet brengen, maar ook hoe hij dat moet doen. Ter voorbereiding van zijn prijsaanbieding 
hoeft de gegadigde zich in deze context niet te verdiepen in de ontwerpuitgangspunten, doch kan 
hij volstaan met het vertalen van het ontwerp in concrete kostenplaatsen.22 Bij de geïntegreerde 
contractvorm daarentegen omvat de prestatieplicht van de opdrachtnemer naast de uitvoerings-
functie, tevens de ontwerpfunctie, of minstens een substantieel deel daarvan. De vraagspecificatie 
pleegt daarom bij dit contracttype meer in abstracte en functionele termen te zijn gesteld dan in 
concrete op uitvoering gerichte bepalingen. In deze structuur kan de gegadigde niet volstaan met 
het ‘prijzen’ van een gegeven ontwerp, maar zal hij de vraagspecificatie moeten vertalen in oplos-
singsrichtingen. Daartoe moet hij de vraagspecificatie op een fundamenteler niveau bezien dan in 

19 Zie over dit aspect J. Rozemond, BR 1983, p. 257; M.A. van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, 
Hoofdstukken Bouwrecht, dl. 14, 2006, nr. 800; C.E.C. Jansen en H.W.R.A.M. Janssen, BR 2004, p. 
373; M.A.B. Chao-Duivis, BR 2005, 581-588; P.C.W. Viëtor en A. Moret, BR 2006, p. 405.

20 Zie Jansen en Janssen, l.c., p. 369.
21 Zie over geïntegreerde contractvormen hierna nr. 18-21.
22 Zie C.E.C. Jansen en H.W.R.A.M. Janssen, BR 2004, p. 370-371



66

40 jaar Instituut voor Bouwrecht

de traditionele situatie het geval is.23

3. Contactuele fase

3.1 Architecten- en adviseursovereenkomst

‘Fusie’ SR en RVOI tot DNR
6. De overeenkomst tussen opdrachtgever en architect of adviserend ingenieur is niet als zodanig 
in de wet geregeld. Een dergelijk overeenkomst valt wel onder het genustype van de overeenkomst 
van opdracht welke geregeld is in afdeling 1 van titel 7 van boek 7 BW. De daar gegeven regels 
vormen de grootste gemene deler van wat voor de bonte verscheidenheid aan overeenkomsten tot 
dienstbetoon waarvoor zij is bedoeld, redelijk kan worden geacht. De wettelijke regeling heeft 
gelet op die verscheidenheid een open en bescheiden karakter. Behoudens enkele elementen van 
dwingend recht, houdt de wettelijke regeling slechts een zwakke vorm van regelend recht in. Zo 
wijken de wettelijke bepalingen niet alleen terug voor de inhoud van de door partijen gesloten 
overeenkomst, maar ook al voor de aard van de overeenkomst of de gewoonte.24 Zij vormen daar-
door slechts een zeer globaal kader voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en dienstver-
lener. In de prakrijk bestaat daarom behoefte aan specifieke regels die de rechtsverhouding tussen 
opdrachtgever en architect of adviserend ingenieur op een meer concreet en gedetailleerd niveau 
regelen. Die behoefte bestond overigens ook al, en zelfs nog sterker, onder het oude BW van 
1838, want daarin was slechts één enkel artikel aan de overeenkomst tot dienstbetoon gewijd.25 
Sinds jaar en dag hebben de beroepsorganisaties van architecten en adviserend ingenieurs in deze 
leemte voorzien door autonoom ontwikkelde regelgeving in de vorm van algemene voorwaarden. 
Tot 2005 bestonden er naast elkaar afzonderlijke algemene voorwaarden voor respectievelijk de 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect en die tussen opdrachtgever en adviserend 
ingenieur. De benamingen van de laatste versies daarvan waren Standaardvoorwaarden 1997 
Rechtsverhouding Opdrachtgever-Architect (SR 1997) en Regeling van de verhouding tussen 
opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau (RVOI 2001). In 2005 zijn deze regelingen als 
het ware met elkaar ‘gefuseerd’ tot één integrale regeling, getiteld De Nieuwe Regeling 2005, 
Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur, DNR 2005.26 Deze ‘fusie’ is 
tot stand gebracht door de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en de ONRI (Orde van 
Nederlandse Raadgevende Ingenieurs). Deze constituerende organisaties hebben de DNR tevens 
voorzien van een uitgebreide Toelichting. In de inleiding daarvan wordt vermeld dat het initiatief 
om te komen tot deze gezamenlijke regeling, is ingegeven door de omstandigheid dat de verschil-
lende disciplines in de bouw die actief zijn met ontwerp, advies, en management, steeds vaker 
vroegtijdig met elkaar aan tafel zitten om te komen tot een geïntegreerd ontwerp. Indien sprake is 
van een dergelijke geïntegreerde opdracht kan door toepasselijkverkaring van de DNR de rechts-
verhouding met ieder van de daarbij betrokken opdrachtnemers op dezelfde voorwaarden worden 

23 Zie Jansen en Janssen, l.c., p. 371.
24 Zie art. 7:400 lid 2 BW.
25 Zie art. 1637 BW (oud). Dit artikel meldde slechts dat deze overeenkomsten worden geregeerd ‘door de 

aan dezelve eigene bepalingen en bedongen voorwaarden en bij gebreke daarvan door het gebruik’.
26 Zie voor uitgebreide beschouwingen over de DNR 2005 J.C. Overbosch, BR 2005, p. 873-881 en 

W.Th. Post, BR 2005, p. 976-989. zie voorts schrijver dezes in: M.A.M.C. van den Berg, A.G. Breg-
man, M.A.B. Chao-Duivis (red.), Bouwrecht in kort bestek, Deventer: Kluwer, 2007, p. 263-297.
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gebaseerd, hetgeen de duidelijkheid omtrent de over en weer bestaande rechten en plichten zeer 
ten goede komt.

Hoewel het uit een oogpunt van transparantie zeer valt toe te juichen dat de algemene voorwaar-
den voor overeenkomstem met architecten en adviseurs thans geüniformeerd zijn, blijft er toch 
wel wat te wensen over. In de DNR is geen verandering gebracht in de ook onder de daaraan 
voorafgegane regelingen bestaande praktijk om de aansprakelijkheid van de architect/adviseur 
vergaand te beperken. Op deze praktijk wordt al sinds jaar en dag veel kritiek geuit.27 Die kritiek 
heeft tot dusver echter niet veel geholpen. Weliswaar wordt de aansprakelijkheid van de architect 
in de SR 1997 minder ver beperkt dan in de opeenvolgende versies van vroegere algemene voor-
waarden het geval was en zijn in de DNR nog weer enkele verbeteringen aangebracht ten opzichte 
van de SR, maar alles bijeen is toch nog steeds sprake van een zeer vergaand exoneratiecomplex.28 
De mate waarin de aansprakelijkheid van architect en adviseur beperkt wordt gaat ook veel verder 
dan in de ons omringende landen het geval is.29 Daartegen komt in de markt steeds meer verzet, 
hetgeen er in toenemende mate toe leidt dat door opdrachtgevers afstand wordt genomen van 
deze aansprakelijkheidsbegrenzingen.30 Daardoor dreigt echter weer het gevaar dat opdrachtge-
vers die een sterke marktpositie innemen, architecten en adviseurs een aansprakelijkheidspositie 
opdringen die niet te verzekeren valt en hun draagkracht te boven gaat. Dat is ook weer geen 
goede ontwikkeling. Het wordt daarom hoog tijd dat hierover sectorbreed overleg op gang komt 
om een regeling te ontwerpen waarin een goed evenwicht wordt bereikt tussen de belangen van 
beide partijen. Door Chao-Duivis is daarvoor een mogelijkheid geopperd die mij kansrijk lijkt.31 
Zij stelt voor de huidige aansprakelijkheidsregeling in de DNR te vervangen door een keuzemenu in 
de bij de DNR behorende Model Basisopdracht. Die benadering zou ertoe leiden dat de reikwijdte 
van de aansprakelijkheid van de architect of adviseur projectspecifiek en in onderling overleg tussen 
partijen zou worden bepaald, waarbij rekening kan worden gehouden met de mate van beheersbaar-
heid van de aan het betreffende project verbonden risico’s, de verzekerbaarheid van die risico’s en de 
draagkracht van beide partijen. Een dergelijke regeling ‘op maat’ lijkt mij een aantrekkelijk alternatief 
voor de thans in de DNR voorziene standaardbeperking van de aansprakelijkheid. 

Een veel verdergaand alternatief zou kunnen zijn dat men de aansprakelijkheid van architecten en 
adviseurs modelleert naar het voorbeeld van de regeling daarvan in België en Frankrijk. In beide 
landen is gekozen voor een wettelijke bescherming van de opdrachtgever die in de kern bestaat uit 
twee elementen: een verbod op bepaalde bedingen tot beperking van aansprakelijkheid en een ver-

27 Zie voor en overzicht daarvan M.A. van Wijngaarden, Honderd jaar bouwrecht, inaugurele rede Leiden, 
1986, p. 19, noot 51; zie voorts J.P. Hogerzeil, ‘De aanbesteder: van heer en meester tot structurele un-
derdog’, in: M.A. van Wijngaarden (red.), Vijfenzeventig jaar bouwrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
1982, p. 159, H.L. van der Beek, Bb 1989, p. 44 en (voor enkele correcties) p. 58; M.B.M. Loos, BR 
1998, p. 493-494.

28 Zie daarover nader W.Th. Post, BR 2005, p. 976-985; M.A.M.C. van den Berg, A.G. Bregman, M.A.B. 
Chao-Duivis (red.), Bouwrecht in kort bestek, Deventer: Kluwer, 2007, p. 272-285.

29 Zie daarover nader S. van Gulijk, BR 2006, p. 995-1003; dezelfde, European Architect Law. Towards a 
New Design, (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu-uitgevers, 2008, p. 120-141; S. Gambon, 
BR 2007, p. 25-32.

30 Zie daarover M.A.B. Chao-Duivis in haar noot bij Vzngr. Rb. Haarlem, 5 december 2005, BR 2006, p. 
666.

31 Chao-Duivis, l.c. p. 666-668.



68

40 jaar Instituut voor Bouwrecht

plichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.32 Het is echter de vraag of het wenselijk 
is om dit voorbeeld na te volgen. Uit de rechtseconomische analyse van Van Gulijk valt namelijk af te 
leiden dat aan de Belgische en Franse regeling ook duidelijke nadelen kleven, zoals de hoge kosten die 
verbonden zijn aan een stelsel van verplichte verzekering en de omstandigheid dat de aanwezigheid 
van een verzekeringsvangnet niet prikkelt tot maximale zorgvuldigheid.33

3.2 Aannemingsovereenkomst

Invoering nieuwe aannemingstitel en renovatie van een kroonjuweel
7. De aannemingswereld heeft lang moeten wachten vooraleer ook de aanneming van werk een 
plaats heeft gekregen in het nieuwe BW. Het leeuwendeel van het nieuwe vermogensrecht is welis-
waar al in 1992 in werking getreden, maar het aan de bijzonder overeenkomsten gewijde zevende 
boek van het nieuwe BW was toen nog verre van af. Voor verschillende contracttypen die daarin 
nog een plaats moesten krijgen, is daarom een noodvoorzienig getroffen. Deze hield in dat de 
voor die contractvormen in het oude BW gegeven bepalingen (met wat marginale aanpassingen) 
rechtstreeks zijn doorgeschoven naar een als tijdelijk bedoeld onderkomen dat als boek 7A aan 
het nieuwe BW is toegevoegd. Ook de aanneming van werk maakte deel uit van deze doorschuif-
operatie. De nog uit 1838 stammende oude regeling is daardoor nog geruime tijd blijven gelden. 
Die situatie heeft geduurd totdat in 2003 uiteindelijk ook de aanneming van werk een plaats heeft 
gekregen in boek 7 van het nieuwe BW, en wel in titel 12.34 

De wettelijke regeling van de aanneming van werk is bescheiden van omvang. Zij beslaat slechts 
twintig artikelen verdeeld over twee afdelingen. De eerste afdeling geeft een algemene regeling 
van de aanneming van werk die bedoeld is voor alle variëteiten waarin deze rechtsfiguur zich kan 
voordoen. De regeling kan daardoor op zeer uiteenlopende werkzaamheden van toepassing zijn. 
Dat kan gaan van kleine ambachtelijke verrichtingen als het repareren van een fiets of een horloge 
en het stomen van kleren tot het aanleggen van railverbindingen met bijbehorende tunnels en vi-
aducten of het bouwen van woontorens. Tegen die achtergrond is de vraag gesteld of de wettelijke 
regeling niet zou moeten worden gesplitst in verschillende categorieën, waarbij vooral gedacht 
zou kunnen worden aan een speciale regeling voor de aanneming van bouwwerken. De wetgever 
heeft er echter bewust voor gekozen af te zien van een dergelijke differentiatie, behoudens voor 
één speciale categorie: de aanneming die strekt tot de bouw van een woning in opdracht van een 
natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Aan deze laatste 
categorie is de tweede afdeling gewijd. Daarin worden consumentenbeschermende bepalingen 
gegeven die van dwingendrechtelijke aard zijn.

De keuze van de wetgever om – buiten de in de tweede afdeling voorziene categorie – geen spe-
ciale regeling op te nemen voor de aanneming van bouwwerken berust op twee argumenten.35 
In de eerste plaats de overweging dat er zo weinig bijzondere bepalingen voor de aanneming 

32 Zie daarover nader S. van Gulijk, BR 2006, p. 995-1003; dezelfde, European Architect Law. Towards a 
New Design, (diss. Tilburg), Apeldoorn/Antwerpen: Maklu-uitgevers, 2008, p. 125-126, 128-132, 145-
149; S. Gambon, BR 2007, p. 25-32. 

33 Zie Van Gulijk, diss., p. 192-201, 214-218.
34 Zie over de totstandkomingsgeschiedenis nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 5. 
35 Zie memorie van toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 1 en p. 12-15.
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van bouwwerken aan te wijzen zouden zijn, dat een afzonderlijke afdeling in de wet weinig zin 
zou hebben. In de tweede plaats het gegeven dat de aanneming van bouwwerken veelal wordt 
beheerst door algemene voorwaarden die daartoe door belanghebbenden zijn ontwikkeld, zodat 
aan aanvullend recht op dit punt geen behoefte zou bestaan. Het tweede argument is sterker dan 
het eerste. De algemene voorwaarden waaraan de wetgever refereert bestaan namelijk uit zeer 
uitgesponnen regelstelsels. Dat wijst erop dat de praktijk toch behoefte heeft aan gedetailleerde 
regelgeving. Nu de wetgever daarin echter zelf niet wenst te voorzien, zullen de door de bouwsec-
tor autonoom ontwikkelde regelstelsels ook in de toekomst onverminderd van belang blijven. Het 
meest gezaghebbende daarvan wordt gevormd door de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de uitvoering van werken (UAV). Dit regelcomplex is ontwikkeld in nauw overleg tussen 
representanten van zowel de opdrachtgevende als de opdrachtnemende partijen in de bouwsector. 
Ook vertegenwoordigers van de bij de bouw betrokken ministeries waren bij dit overleg verte-
genwoordigd. De eerste versie van de UAV dateert van 1968, de tweede van 1989. Beide versies 
zijn vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de bij de bouw betrokken bewindslieden. 
Dit in de beste traditie van het Nederlandse poldermodel tot stand gekomen regelcomplex staat 
in de bouwrechtwereld hoog in aanzien. Het worden algemeen gewaardeerd als een evenwichtig 
regelstelsel waarin de belangen van opdrachtgever en aannemer zorgvuldig tegenover elkaar zijn 
afgewogen.36 De UAV worden ook door de wetgever van bijzondere betekenis geacht. Dat moge 
allereerst blijken uit de talrijke verwijzingen naar de UAV die voorkomen in de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel tot invoering van Titel 7.12 BW inzake aanneming van werk.37 
Veelzeggend is ook dat als bijlage bij de memorie van toelichting een uitgebreid vergelijkend over-
zicht wordt gegeven tussen Titel 7.12 BW en de UAV 1989.38 

De UAV hebben een breed toepassingsgebied. Zij vormen de standaard voor bouwcontractvor-
men waarbij de uitvoering van het werk plaatsvindt op basis van een ontwerp dat afkomstig is van 
de kant van de opdrachtgever en waarbij van diens zijde ‘directie’39 wordt gevoerd. Voor de uit-
voering van technische installatiewerken is een regeling vastgesteld die grotendeels bestaat uit de 
UAV 1989, maar die in verband met de specifieke aard van installatiewerk, een aantal wijzigingen 
en aanvullingen op de UAV 1989 bevat, de UAVTI 1992 (Uniforme Administratieve Voorwaar-
den voor de uitvoering van technische installatiewerken). De UAV 1989 zijn niet geschikt voor 
geïntegreerde bouwcontractvormen als turnkey- en design & build-contracten.40 Voor dergelijke 
contractvormen is inmiddels een modelregeling ontworpen die nauw aansluit bij de UAV 1989, 
de Model Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor ge-
integreerde contractvormen (UAV-GC 2005).41 Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kwesties 

36 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 8, met verdere verwijzingen.
37 Vergelijk memorie van toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3.
38 Memorie van Toelichting, p. 42-55.
39 Zie over het onderwerp ‘directievoering’ nader de inleidingen gehouden tijdens een op 6 oktober 1994 

door het Instituut voor Bouwrecht georganiseerde studiedag, gepubliceerd in BR 1995, p. 177-213.
40 Zie over geïntegreerde contracttypen nader M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (red.), De ont-

werpende bouwer. Over turnkey- en design- & build-contracten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996; 
M.A.B. Chao-Duivis en A.Z.R. Koning (red.), Veranderende rollen. Een inleiding in nieuwe contractvor-
men in het bouwrecht, Deventer: Kluwer 2001, p. 147-308. 

41 Het initiatief tot het ontwikkelen van deze modelregeling is genomen door Stichting CROW, ken-
niscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, gevestigd te Ede. In CROW-verband wordt op 
paritaire basis samengewerkt tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. 
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die typisch zijn voor geïntegreerde contractvormen enerzijds en kwesties die inherent zijn aan alle 
bouwcontractvormen anderzijds. Voor de laatstgenoemde kwesties is hoofdzakelijk inspiratie ont-
leend aan concrete bepalingen van de UAV 1989. Daarmee is, aldus de Toelichting42, gewaarborgd 
dat het contract is ingebed in de bestaande traditie van het Nederlandse bouwcontractenrecht.

8. Het moge na het voorafgaande duidelijk zijn dat de UAV 1989 een belangrijk en gezaghebbend 
regelstelsel vormen. Ik beschouw dit als een kroonjuweel van het Nederlandse bouwcontracten-
recht. Maar hoe waardevol dit juweel nog steeds is, toch lijkt de glans er wat van af te gaan en 
begint het wat dof te worden. Dat komt in de eerste plaats omdat er intussen al weer ongeveer 
20 jaar verstreken zijn sinds de vorige herziening. In die tijd heeft de ontwikkeling van het bouw-
contractenrecht niet stil gestaan. Daarom heb ik er in 2004 voor gepleit de UAV een stevige 
renovatiebeurt te geven om dit regelstelsel weer helemaal te laten aansluiten bij de actualiteit van 
het huidige bouwcontractenrecht. Een extra argument daarvoor vormt de inwerkingtreding van 
de nieuwe aannemingstitel. Het ligt voor de hand de in deze nieuwe wettelijke regeling gemaakte 
en democratisch gecontroleerde keuzes te vergelijken met de in de UAV geboden oplossingen. 
Daarbij aan het licht komende verschillen kunnen dan aanleiding vormen tot heroverweging van 
de in de UAV gegeven oplossingen. Met een actualisering van de UAV kan echter, dunkt mij, niet 
worden volstaan. In de UAV ligt, zo ben ik met Van Wassenaer en Thomas eens,43 sterk de nadruk 
op de verdeling van aansprakelijkheden voor het geval problemen al zijn opgetreden en niet zozeer 
op het vooraf proberen te vermijden van problemen. Op zich is het goed dat contractvoorwaar-
den een rechtvaardige verdeling van verantwoordelijkheden inhouden voor het geval zich een 
probleem heeft voorgedaan. Maar het is wenselijk om aan de regeling elementen toe te voegen die 
kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen. Dat zou kunnen door regels toe te voegen 
die gericht zijn op de verbetering van de samenwerking en de onderlinge communicatie tussen 
partijen.44 Daartoe dient in het bijzonder te worden bezien welke informatie op welk moment van 
belang is en hoe kan worden bereikt dat die informatie op een efficiënte wijze wordt gedeeld.

Opmars consumentenbouwrecht
9. Een interessante noviteit in de nieuwe aannemingstitel is dat daarin enkele bepalingen zijn 
opgenomen ter bescherming van de consument op de bouwmarkt. Deze zijn te vinden in de 
tweede afdeling van titel 7.12 BW. Deze afdeling is van toepassing op aanneming van werk die 
strekt tot de bouw van een woning, bestaande uit een onroerend goed of bestanddeel daarvan, in 
opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
(kort gezegd een ‘consument’).45 De regeling is dwingend recht (behoudens de mogelijkheid van 
afwijking bij een standaardregeling als bedoeld in art. 6:214 BW).46

Hoewel het valt toe te juichen dat de wetgever heeft willen voorzien in bepalingen ter bescher-
ming van de consument, is de mate waarin dat gebeurt uiterst bescheiden. De tweede afdeling 

42 Toelichting Model Basisovereenkomst & UAV-GC 2005, p. 11.
43 Zie A.G.J. van Wassenaer en C.H.J. Thomas, www.werkinuitvoering21.com, interactief naar een nieu-

we generatie bouwcontracten, Preadviezen Vereniging voor Bouwrecht, nr. 36, 2008, p. 7.
44 Zie D.E. van Werven, BR 2004, p. 736, die eveneens pleit voor het bevorderen van het overleg tussen 

partijen.
45 Zie art. 7:765 BW.
46 Zie art. 7:769 BW.
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houdt namelijk zeker geen alomvattende regeling in voor de positie van de consument op de 
bouwmark, doch regelt slechts enkele bijzondere en los van elkaar staande onderwerpen, te weten 
een vormvereiste gecombineerd met een bedenktijd, een begrenzing van de verplichting tot voor-
financiering en een bijzonder opschortingsrecht.47 De eerste voorziening, de combinatie van een 
vormvereiste (de overeenkomst moet schriftelijk worden aangegaan) en een bedenktijd (van drie 
dagen), heeft een dubbele strekking, namelijk in de eerste plaats te verzekeren dat de opdrachtge-
ver de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen en in de tweede plaats voor de opdracht-
gever de mogelijkheid te scheppen om op een door de omstandigheden wellicht overhaast geno-
men beslissing terug te kunnen komen.48 Het vormvereiste staat in relatie tot de bedenktijd. Het 
strekt ertoe de aanvang daarvan te kunnen bepalen. Die is namelijk gekoppeld aan het moment 
waarop aan de opdrachtgever de tussen partijen opgemaakte akte van hun overeenkomst (of een 
afschrift daarvan) ter hand is gesteld. Gedurende drie dagen na de terhandstelling heeft de op-
drachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Hij kan zich derhalve binnen deze periode 
bedenken (vandaar de benaming bedenktijd) en op zijn schreden terugkeren. De effectiviteit van 
deze bescherming wordt echter sterk beperkt door de korte tijd die de opdrachtgever heeft om op 
zijn beslissing terug te kunnen komen. In de literatuur wordt de termijn van drie dagen algemeen 
te krap bevonden om een adequate bescherming voor de consument te kunnen bieden.49

De tweede consumentbeschermende voorziening houdt een beperking in van de gehoudenheid 
van de opdrachtgever tot voorfinanciering.50 De opdrachtgever mag slechts worden verplicht tot 
het doen van betalingen die, althans bij benadering, overeenstemmen met de voortgang van de 
bouw of met de waarde van de hem overgedragen goederen. Ook de effectiviteit van deze regeling 
lijkt mij aan twijfel onderhevig. De consumentopdrachtgever zal immers doorgaans een leek zijn 
voor wie niet eenvoudig is vast te stellen of de door de aannemer gevraagde betalingen overeen-
stemmen met de bouw. De regeling zal daarom in de praktijk niet gemakkelijk hanteerbaar zijn.

De derde voorziening houdt een bijzonder opschortingsrecht in ten gunste van de opdrachtgever. 
Deze kan, zonder te hoeven voldoen aan de vereisten van art.6:262 BW, maximaal 5% van de 
aanneemsom inhouden op de laatste termijn(en) en dit bedrag in depot storten bij een notaris. 
Door van dit inhoudingsrecht gebruik te maken verzekert de opdrachtgever zich in de eerste 
plaats van een stevige financiële stok achter de deur voor het geval de aannemer onwillig zou zijn 
eventuele, bij de oplevering geconstateerde, gebreken te herstellen. Aangezien gedurende de eerste 
drie maanden niet behoeft te worden voldaan aan de vereisten van art. 6:262 BW, mag de op-
drachtgever het depot ook handhaven indien bij de oplevering geen gebreken zouden zijn gecon-
stateerd. Hierdoor kan de opdrachtgever het depotbedrag achter de hand houden als drukmiddel 
voor het geval zich na de oplevering gebreken aan het werk manifesteren. Dat is een belangrijke 
versterking van de positie van de opdrachtgever. Het is immers een ervaringsfeit dat gebreken 
aan bouwwerken vaak pas na enige (en soms zelfs na geruime) tijd aan het licht treden. Bepaalde 
gebreken kunnen veelal niet eens op het moment van de oplevering worden geconstateerd. Als 
bijvoorbeeld op een stralende zomerdag wordt opgeleverd, kan niet worden vastgesteld of het dak 

47 Zie achtereenvolgens art. 7:766, 7:767 en 7:768 BW. Zie daarover nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 
183-187 met verdere verwijzingen.

48 Zie memorie van toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 4.
49 Zie voor een overzicht van de literatuur hierover Asser/Van den Berg, 2007, nr. 183.
50 Zie memorie van toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 39.
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waterdicht is, noch ook of de verwarmingsinstallatie voldoende capaciteit heeft. Het hier gege-
ven opschortingsrecht maakt het voor de opdrachtgever in ieder geval voor een periode van drie 
maanden mogelijk te ervaren of de woning aan de eisen voldoet vooraleer hij de laatste termijn 
van de aanneemsom moet uitbetalen. Aan de effectiviteit van dit opschortingsrecht wordt echter 
wel afbreuk gedaan door de korte periode waarin het kan worden uitgeoefend. Om een redelijke 
zekerheid te hebben dat de woning aan de eisen voldoet, zou de consumentopdrachtgever toch ze-
ker gedurende één winterperiode moeten kunnen ervaren hoe de woning zich houdt.51 De termijn 
van drie maanden zal daarvoor doorgaans te kort zijn. Nog sterker wordt aan de effectiviteit van 
de 5%-regeling getwijfeld door Van Veen.52 Volgens hem zou deze regeling zelfs een tegengesteld 
effect kunnen hebben, omdat het gevaar bestaat dat zij zal meebrengen dat de aannemer stan-
daard drie maanden de tijd zal nemen om opleveringsgebreken te herstellen. Hiertegenover kan 
echter worden gesteld dat nodeloos uitstel niet in het belang van de aannemer is, omdat hij dan 
personeel en materieel dat inmiddels elders is ingezet, zal moeten terughalen.53 Naarmate de tijd 
verstrijkt kunnen gebreken bovendien verergeren en kan het voorts ook lastiger worden verhaal te 
zoeken op leveranciers en onderaannemers. Naast deze praktische redenen om het herstel niet tot 
de laatste dag uit te stellen, zal ook het reputatiebelang eraan in de weg staan om de klant zo lang 
te laten wachten.54 Ik houd het er daarom op dat de 5%-regeling een weliswaar bescheiden, maar 
niettemin nuttig instrument is.

10. Hoewel de consumentopdrachtgever aan de invoering van de tweede afdeling van titel 7.12 
BW slechts een bescheiden bescherming kan ontlenen, mag niet worden geconcludeerd dat het 
met de bescherming van de consument op de Nederlands bouwmarkt maar armzalig gesteld zou 
zijn. Naast het in de wet geregelde consumentenbouwrecht bestaat er namelijk ook nog een door 
de bouwsector autonoom ontwikkeld consumentenbouwrecht dat in een ruim beschermingsni-
veau voorziet. Nadeel van deze langs de weg van zelfregulering tot stand gekomen regels is wel dat 
zij slechts gelden voor zover partijen de toepasselijkheid ervan in hun individuele overeenkomsten 
zijn overeengekomen. In dat opzicht scoort een dwingendrechtelijke regeling natuurlijk beter. 
Anderzijds kan een door een bedrijfssector ontwikkelde regeling gemakkelijker aan de actualiteit 
worden aangepast.55 

Tot dit autonome bouwcontractenrecht hoort in de eerste plaats het omvangrijke regelcomplex dat 
wordt gevormd door de Koop-/aannemingsovereenkomst (K/A) voor eengezinshuizen (respectie-
velijk appartementsrechten) en bijbehorende Algemene Voorwaarden (AV) met toepassing van 
de GIW Garantie- en waarborgregeling. Dit (omvangrijke) regelstelsel is tot stand gekomen in 
overleg tussen enerzijds de bij het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) aangesloten organi-

51 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 186; M. Dierikx, Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van 
consumenten op de Nederlandse en Belgische woningbouwmarkt (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP, 2008, p. 
160. 

52 R. van Veen, BR 2002, p. 944.
53 Zie M.A.M.C. van den Berg en M. Dierikx, ‘Aanneming van werk en woningbouw: een vergelijking 

tussen Nederland en België’, in: K. Deketelaere en A. Verbeke (red.), Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, 
Brugge: Die Keure, 2004, p. 79-80.

54 Zie H.L. van der Beek, ‘De 5%-regeling bij de oplevering van nieuwbouwwoningen’, in: Aangenomen 
werk, Liber amicorum M.A.van Wijngaarden, 2003, p. 178.

55 Zie daarover M. Dierikx, Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Neder-
landse en Belgische woningbouwmarkt (diss. Tilburg), Nijmegen: WLP, 2008, p. 225.
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saties van bouwondernemers en anderzijds de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis 
(VEH). De meest recente versie hiervan dateert van 2007. Dit regelcomplex breidt de uit de wet 
voortvloeiende consumentenbescherming in verschillende opzichten uit. Zo wordt in art. 2 van 
de K/A voorzien in een bedenktijd van één kalenderweek. Dat is een welkome verbetering ten 
opzichte van de (te) krappe termijn van drie dagen die in art. 7:766 BW is neergelegd. Door deze 
verlenging wordt het met de bedenktijd beoogde doel veel beter gehaald. Als de Garantie- en 
waarborgregeling van het GIW aan de K/A wordt gekoppeld komt daar voor de verkrijger van een 
te bouwen of nieuw gebouwd eengezinshuis een tweeledige bescherming bij. Hetzelfde geldt voor 
de verkrijger van een appartementsrecht in een te bouwen of nieuw gebouwd appartementenge-
bouw. In de eerste plaats wordt bescherming geboden voor het geval de bouwondernemer door 
insolventie in gebreke blijft om zijn verplichtingen na te komen. In dat geval voorziet de regeling 
in een schadeloosstelling van maximaal 17% van de koop-/aannemingssom wanneer sprake is van 
eigen grond of afgekochte erfpacht en van maximaal 20% als sprake is van erfpacht zonder afkoop 
van canon.56 De recente kredietcrisis heeft laten zien hoe belangrijk deze financiële waarborg is. 
In de tweede plaats wordt een kwaliteitsgarantie geboden. Deze houdt in dat de ondernemer 
garandeert dat het huis of het gebouw aan bepaalde, in de regeling nauwkeurig omschreven, 
kwaliteits eisen zal voldoen. Schiet de ondernemer in de nakoming van zijn garantieverplichtingen 
tekort, dan kan de verkrijger van een huis tot een maximum bedrag van € 100.000 een beroep 
doen op de gebrekenwaarborg van het GIW. Is sprake van een appartementengebouw dan zijn 
de maxima:       €  15. 0 00  per privé-gedeelte van het gebouw en de som van € 85.000 maal het aantal 
privé-gedeelten voor de gemeenschappelijke gedeelten.57

Eén van de bij het GIW aangesloten organisaties, de Woningborg groep, heeft in 2008 het initi-
atief genomen om naast de GIW-regeling een nieuw, maar wel grotendeels analoog regelstelsel in 
de markt te zetten, namelijk de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling 2008. Deze regeling wordt 
uitgevoerd door de van de Woningborg groep deel uitmakende NV Waarborgmaatschappij Sti-
woga. Via een andere dochtervennootschap, Woningborg NV, blijft de Woningborg groep daar-
naast betrokken bij de GIW-regeling, zodat zij in beide regelingen participeert. De achtergrond 
voor het initiatief om te komen tot de Stiwoga-regeling is gelegen in onvrede bij Woningborg.58 
Die onvrede betreft in de eerste plaats de afhandeling van geschillen door het GIW. Voor geschil-
len naar aanleiding van de Stiwoga-regeling is in plaats van de GIW-arbitrage voorzien in een 
procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Evenals geldt voor de GIW-regeling is de ga-
rantiegerechtigde overigens niet verplicht een geschil aan arbitrage te onderwerpen, maar staat het 
hem vrij zich in plaats daarvan tot de gewone rechter te wenden. Een tweede punt van onvrede is 
de omstandigheid dat de garantie van het GIW een kwaliteitsniveau inhoudt dat uitgaat boven de 
eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit. Dat is een op de Woningwet gebaseerde Algemene 
Maatregel van Bestuur waarin aangegeven wordt aan welke eisen ten minste moet worden voldaan 
om voor een bouwvergunning in aanmerking te komen. Woningborg acht het waarborgen van 
dat niveau, gelet op de kosteneffecten die hogere kwaliteitseisen teweegbrengen, voldoende. 

Naast deze regelingen voor nieuwbouwwoningen, bestaat sinds 1998 ook een door vertegen-

56 Zie art. 11.8 GIW Garantie- en waarborgregeling 2007.
57 Zie art. 12.4, 12.7 en 12.8 GIW Garantie- en waarborgregeling 2007.
58 Zie het interview met R. Smit, directeur van Woningborg groep, in Bouwend Nederland Podium, 18, 20 

november 2008, p. 4-5. 
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woordigers van opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen gezamenlijk ontwikkelde rege-
ling voor verbouwingen: Model Verbouwingsovereenkomst 1998 met Algemene Voorwaarden 
voor Verbouwingen 1998 en Toelichting Verbouwingsovereenkomst 1998. Dit regelstelsel is een 
coproductie van de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) en het Nederlands 
Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB).

Doorontwikkeling waarschuwingsplicht aannemer
11. Aan een bouwproces wordt gewoonlijk door een veelheid van personen deelgenomen tussen 
wie verschillende relatiepatronen kunnen bestaan. Tegen die achtergrond is het vaak lastig om uit 
te maken hoe het ligt met de onderlinge verantwoordelijkheden wanneer het gerealiseerde bouw-
werk gebreken vertoont. Er is echter allengs wel consensus ontstaan over de basisbeginselen die 
in acht dienen te worden genomen bij de toedeling van verantwoordelijkheden aan de verschil-
lende bouwparticipanten. In onze gezamenlijke bijdrage aan de bundel ‘De ontwerpende bouwer’ 
hebben Jansen en ik die als volgt samengevat.59 Het eerste basisbeginsel dient als vertrekpunt en 
houdt in dat diegene die gedurende het totale bouwproces een keuze maakt welke als primaire 
oorzaak ten grondslag blijkt te liggen aan een probleem, in beginsel ook de vermogensrechtelijke 
consequenties daarvan zal moeten dragen. Het tweede beginsel biedt een correctiemogelijkheid 
aan op het eerste. Het houdt in dat de omstandigheid dat de ene partij haar wederpartij zou kun-
nen behoeden voor de ongewenste gevolgen van een door die wederpartij gemaakte keuze, in de 
beantwoording van aansprakelijkheidsvragen dient te worden betrokken. Ik ben mij ervan bewust 
dat de basisbeginselen zo nogal wijdlopig worden omschreven. Het kan evenwel ook korter. De 
Boer heeft deze beide beginselen in diezelfde bundel kernachtig samengevat in twee korte slag-
zinnen: ‘Wie bepaalt, betaalt’ en ‘Wie niet behoedt, bloedt’.60 Beide beginselen liggen stevig ver-
ankerd in zowel de wet als in de belangrijkste in de bouw gehanteerde algemene voorwaarden.61 
De reikwijdte van de uit het tweede beginsel voortvloeiende ‘behoedplichten’ is echter nog niet 
ten volle uitgekristalliseerd. Ik wil dit illustreren aan de hand van de twee meest voorkomende 
vormen van samenloop van fouten. In de eerste plaats wil ik ingaan op het geval dat een gebrek in 
een bouwwerk valt terug te voeren op een verkeerde keuze gemaakt in het van de opdrachtgever 
afkomstige ontwerp, terwijl de aannemer valt aan te rekenen dat hij daarvoor niet heeft gewaar-
schuwd. Vervolgens wil ik bezien hoe de kaarten liggen in het ‘gespiegelde’ geval dat aan een 
gebrek in een bouwwerk een uitvoeringsfout van de aannemer ten grondslag ligt, doch de namens 
de opdrachtgever optredende toezichthouder valt te verwijten dat hij niet heeft ingegrepen.

Ten aanzien van het geval dat de aannemer niet heeft gewaarschuwd voor een verkeerde keuze in 
het ontwerp, lijken de opvattingen van respectievelijk de Hoge Raad en de Raad van Arbitrage 
voor de Bouw op twee punten uiteen te lopen. In de eerste plaats wordt verschillend geoordeeld 
over de vraag of de deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever mag worden meegewogen bij 

59 Zie M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (red.), De ontwerpende bouwer. Over turnkey- en design- 
& build-contracten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 100.

60 L. de Boer, ‘Turnkey en design & construct: concepten, aansprakelijkheid en risico’, in: De ontwerpende 
bouwer, a.w., p. 203.

61 Zie voor het eerste beginsel: 1. t.a.v. de opdrachtgever: art. 7:760 leden 2 en 3 BW; § 5 leden 1-5; en § 6 
lid 27 UAV 1989; § 3 leden 1-7 en § 6 lid 5 UAV-GC 2005; 2. .t.a.v. de aannemer: art. 7: 760 lid 1 BW; 
§ 6 leden 1-5 en 10 UAV 1989; § 4 leden 1-3 UAV-GC 2005. Zie voor het tweede beginsel: 1. t.a.v de 
opdrachtgever: art. 7:758 lid 3; § 12 leden 2-3 UAV1989; § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3, § 28 lid 1 
UAV-GC 2005; 2. t.a.v. de aannemer: art. 7:754 BW; § 6 lid 14 UAV 1989: § 4 lid 7 UAV-GC 2005.
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de beoordeling of de aannemer had moeten waarschuwen. In de tweede plaats is er verschil met 
betrekking tot het bepalen van de omvang van de schadevergoedingsplicht indien de aannemer 
tekort is geschoten in zijn waarschuwingsplicht.

12. Richtinggevend voor de opvatting van de Hoge Raad is het arrest KPI/Leba.62 De Hoge Raad 
maakt hierin onderscheid tussen twee niveaus van beoordeling: de vestiging van de aansprakelijk-
heid van de aannemer wegens het tekortschieten in zijn waarschuwingsplicht enerzijds en het 
bepalen van de omvang van de schadevergoedingsplicht van de aansprakelijke aannemer ander-
zijds.63 Op het niveau van de vestiging van de aansprakelijkheid speelt de bij de opdrachtgever 
aanwezige deskundigheid in beginsel geen rol. Ik leid dat af uit de voorlaatste zin van r.o. 3.4. De 
Hoge Raad zegt daar dat de enkele omstandigheid dat de opdrachtgever voldoende deskundig is 
om de gevolgen van het opnemen van bepaalde specificaties in de opdracht te kunnen overzien, de 
opdrachtnemer niet ontslaat van zijn verplichting de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuist-
heden in die specificaties. Een analoge formulering heeft de Hoge Raad gebruikt in het arrest Kör-
kemeyer/Ottink.64 Als echter eenmaal de aansprakelijkheid van de aannemer is vastgesteld, kan de 
eventuele deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever vervolgens wel een factor zijn die mag 
meewegen bij de bepaling van de omvang van de door de aansprakelijke aannemer te vergoeden 
schade. Dat blijkt uit de slotzin van r.o. 3.4 waarin de Hoge Raad overweegt, dat de omstandig-
heid dat de opdrachtgever terzake deskundig is wél aanleiding kan geven tot toepassing van art. 
6:101 lid 1 BW. Dat artikellid biedt de mogelijkheid de schadevergoedingsplicht van de aanspra-
kelijke persoon te verminderen wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid 
die aan de benadeelde kan worden toegerekend. Deze denklijn van de Hoge Raad heeft intussen 
ook in de lagere rechtspraak voet aan de grond gekregen.65 Bij toepassing van art. 6:101 lid 1 BW 
wordt de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige verdeeld in evenredigheid met de 
mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Voor 
toerekening van diens bijdrage in het ontstaan der schade bestaat echter geen goede grond, als de 
aannemer zich van de betreffende fout bewust moet zijn geweest en ondanks die wetenschap, zonder 
waarschuwing, toch in de door de opdrachtgever aangegeven richting voortgaat. In zo’n situatie 
kan de in het slot van opgemeld artikellid voorziene normatieve correctiefactor uitkomst brengen. 
Deze houdt in dat de in eerste instantie met de causaliteitsmaatstaf verkregen uitkomst kan worden 
bijgesteld ‘indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere 
omstandigheden van het geval eist’. 

In de opvatting van de Hoge Raad dient op het niveau van de vaststelling van de aansprakelijk-
heid dus slechts te worden bezien of de aannemer gelet op de bij hem aanwezige deskundigheid 
redelijkerwijze had behoren te waarschuwen en dient de mogelijk bij de opdrachtgever aanwezige 
deskundigheid buiten beschouwing te blijven. De Hoge Raad gaat echter niet zover dat de bij de 

62 HR 18 september 1998, NJ 1998, 818. 
63 Zie hierover ook C.E.C. Jansen, BR 2000, p. 567.
64 HR 8 september 2006, NJ 2006, 494.
65 Zie Rb. ’s-Gravenhage 22 oktober 2008, LJN: BG4175; Hof ’s-Gravenhage, 16 december 2008, LJN: 

BH1267. De denklijn van de Hoge Raad is bestreden door C.E.C. Jansen, Towards a European building 
contract law. Defects liablity: a comparative analysis of Englisch, German, French, Dutch and Belgian law, 
diss. Tilburg 1998, p. 384-385; dezelfde Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten 
voor complexe infrastructurele projecten, preadvies VBR, Publicatie nr. 29, 2001, p. 122-124; zie voor een 
(poging tot) weerlegging van deze kritiek nader Asser/Van den Berg 2007, nr. 102-103
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opdrachtgever aanwezige wetenschap en deskundigheid op dat vlak nimmer een rol zou mogen 
spelen. De Hoge Raad zegt slechts dat de enkele omstandigheid dat de opdrachtgever voldoende 
deskundig is om de gevolgen van bepaalde keuzes te overzien, de aannemer nog niet ontslaat van 
zijn verplichting om de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in die keuzes. Daar-
uit valt af te leiden dat het in beginsel slechts aankomt op de vraag of de aannemer gezien zijn 
deskundigheid een onjuistheid in de opdracht behoort te onderkennen. Zodra dat het geval is 
moet hij waarschuwen ongeacht de (vermeende) deskundigheid van de opdrachtgever. Mogelijk 
is echter dat opdrachtgever en aannemer – bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen – in onderling 
overleg kiezen voor een riskante werkwijze, doch beiden over dezelfde wetenschap en deskundig-
heid beschikken om de aan die werkwijze verbonden risico’s te kunnen inschatten. Een dergelijke 
situatie heeft zich voorgedaan in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest NSC/Pongers.66 
In die context heeft de Hoge Raad wel termen aanwezig geacht om reeds op het niveau van de 
vaststelling van de aansprakelijkheid ten gunste van de aannemer rekening te houden met de bij 
de opdrachtgever aanwezige wetenschap en deskundigheid. Dat is ook alleszins redelijk want zou 
men die uitzondering op de regel niet aanvaarden dan zou die regel onbillijk kunnen uitwerken. 
Het zou dan mogelijk zijn dat de opdrachtgever de aannemer er eerst toe brengt een met risico’s 
behepte, maar goedkopere of sneller uit te voeren werkwijze te volgen, om dan vervolgens wan-
neer de kwade kansen daarvan zich onverhoopt toch manifesteren, de aannemer voor de gevolgen 
te laten opdraaien op de grond dat hij niet zou hebben gewaarschuwd voor de mogelijke risico’s.67 
De uitzondering voor situaties waarin sprake is van een bewust door de opdrachtgever aanvaard 
risico daargelaten, is toch het uitgangspunt van de Hoge Raad dat voor de vraag óf de aannemer 
tekort is geschoten in zijn waarschuwingsplicht, de eventuele deskundigheid van de opdrachtge-
ver buiten beschouwing blijft.

13. De Raad van Arbitrage voor de Bouw kiest doorgaans een hieraan tegengestelde benadering. 
Anders dan de Hoge Raad kijkt de Raad van Arbitrage op het niveau van de vaststelling van 
de aansprakelijkheid niet primair naar de deskundigheid van de aannemer, maar weegt hij ook 
regelmatig de aan de zijde van de opdrachtgever aanwezige deskundigheid als factor mee. Dat 
heeft ertoe geleid dat in een groot aantal gevallen in het geheel geen waarschuwingsplicht werd 
aangenomen, hetzij omdat de deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever gelijk of zelfs 
groter was dan die van de aannemer, dan wel omdat de aannemer mocht afgaan op de deskundig-
heid van de adviseur van de opdrachtgever.68 De Raad van Arbitrage trekt echter wel een grens: 
het beroep op de deskundigheid van de opdrachtgever wordt niet gehonoreerd wanneer de aan-
nemer een ernstig verwijt treft dat hij niet heeft gewaarschuwd.69 Deze situatie daargelaten valt er 
dus een opmerkelijk verschil te signaleren tussen de aanpak van de Hoge Raad en de Raad van 
Arbitrage. In de benadering van de Hoge Raad bevrijdt de omstandigheid dat aan de zijde van de 
opdrachtgever ook deskundigheid aanwezig was de aannemer immers niet van aansprakelijkheid 
voor het niet waarschuwen, doch kan die factor pas een rol spelen op het (tweede) niveau van de 
vaststelling van de omvang van de door de aannemer te vergoeden schade. Tussen beide instanties 

66 HR 8 oktober 2004, NJ 2005, 52; BR 2005, p. 634, m.n. M.A.M.C. van den Berg.
67 Zie A-G Verkade in zijn conclusie voor dit arrest onder punt 3.6.
68 Zie de uitspraken vermeld bij M.A. van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, 

dl. 14, 2006, nr. 783-784 en Asser/Van den Berg, 2007, nr. 100.
69 Zie RvA 3 augustus 2004, nr. 25.110, BR 2005, p. 632; RvA 11 juni 2004, nr. 70.718, BR 2005, p. 

629.
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bestaat echter wel een sterke overeenstemming in de benadering van aan de zaak NSC/Pongers 
analoge gevalssituaties. Indien sprake is van een bewuste keuze van de zijde van de opdrachtgever 
waarbij bepaalde risico’s zijn ingecalculeerd, dan wel de aannemer ervan uit mag gaan dat van zo’n 
bewuste keuze sprake is, behoeft de aannemer ook naar het oordeel van de Raad van Arbitrage 
niet te waarschuwen.70 

Het is een al lang gevestigde praktijk dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw bij de vraag of de 
aannemer had behoren te waarschuwen voor foute keuzes, als bevrijdende factor meeweegt of de 
aannemer mocht vertrouwen op de aan de zijde van de opdrachtgever aanwezige deskundigheid. 
Maar ook gevestigde praktijken kunnen worden doorbroken als inzichten veranderen. Zou de 
omstandigheid dat ons hoogste burgerlijke rechtscollege een afwijkende koers heeft uitgezet, de 
Raad van Arbitrage mogelijk inspireren dat voorbeeld te volgen? In een Tilburgse masterscriptie is 
onlangs nagegaan of er tekenen zijn die op een kentering wijzen.71 Daartoe is onderzoek gedaan 
naar de na de datum van het arrest KPI/Leba (1998) gedane uitspraken van de Raad van Arbitrage 
met betrekking tot deskundigheid van de opdrachtgever in het kader van de waarschuwingsplicht 
van de aannemer. Het onderzoek is medio 2008 afgesloten. Van de 16 gevonden uitspraken over 
dit onderwerp bleken er 11 te passen in de traditionele lijn, doch konden er toch ook 5 in de lijn 
van de Hoge Raad worden geplaatst. Het is echter nog te vroeg om van een kentering te kunnen 
spreken. Dat zou het geval kunnen zijn als die 5 ook de laatste waren geweest van de serie. Maar 
zo is het niet. In de jaren waarin die uitspraken werden gedaan, werden tegelijk ook uitspraken in 
de traditionele lijn gedaan, terwijl de laatst gevonden uitspraak daar eveneens in past. Het roer is 
dus nog niet echt om, maar een begin van een nieuwe koers is er wel. 

14. Indien door de Raad van Arbitrage voor de Bouw eenmaal is vastgesteld dat de aannemer te-
kort is geschoten in zijn waarschuwingsplicht (hetgeen door het meewegen van de deskundigheid 
van de opdrachtgever minder vaak zal gebeuren dan in de rechtspraak van de Hoge Raad), wordt 
gewoonlijk aangenomen dat de aannemer dan ook voor de gehele schade aansprakelijk is, althans 
in de meest voorkomende situatie dat de UAV 1989 op de overeenkomst van toepassing zijn.72 In 
dat opzicht oordeelt de Raad van Arbitrage strenger voor de aannemer dan de Hoge Raad doet. 
In het arrest KPI/Leba heeft de Hoge Raad immers in deze context de weg geopend naar een 
schadeverdeling op de grondslag van art. 6:101 lid 1 BW. De Hoge Raad is hierin inmiddels ook 
door de lagere rechtspraak gevolgd.73 De Raad van Arbitrage heeft echter tot dusver nog weinig 
animo getoond dat voorbeeld te volgen. Dat strenge standpunt hangt waarschijnlijk samen met 
de uitleg die de Raad pleegt te geven aan de omschrijving van de waarschuwingsplicht in § 6 lid 
14 UAV 1989.74 Deze bepaling verklaart de aannemer die zijn waarschuwingsplicht verzaakt ‘voor 
de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk’. Men komt in uitspraken van de Raad van 
Arbitrage nogal eens de formulering tegen dat dit betekent dat de aannemer voor de gehele schade 

70 Zie de uitspraken vermeld bij M.A. van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, a.w., nr. 789 en Asser/Van 
den Berg, 2007, nr. 100.

71 Zie N. Tijssens, ‘De betekenis van de deskundigheid van de opdrachtgever voor de waarschuwings-
plicht van de aannemer naar Nederlands en Duits recht’, Masterthesis Tilburg, 2008, p. 5-9. Deze thesis 
wordt omgewerkt tot een artikel dat in 2009 in TBR zal verschijnen.

72 Zie de uitspraken vermeld in Asser/Van den Berg, 2007, nr. 104.
73 Zie Hof Amsterdam, 19 mei 2005, BR 2006, p. 172; Rb. ’s-Gravenhage 22 oktober 2008, LJN: 

BG4175; Hof ’s-Gravenhage, 16 december 2008, LJN: BH1267.
74 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 104. 
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aansprakelijk is ‘omdat zijn verzuim nu eenmaal tot de gehele schade leidde’. Die interpretatie lijkt 
mij echter niet juist. Door de aannemer aansprakelijk te verklaren voor de schadelijke gevolgen van 
zijn verzuim wordt immers onmiskenbaar een causaliteitseis gesteld. Dat nu rechtvaardigt, dunkt 
mij, bij de bepaling van het causale verband tussen het verzuim van de aannemer en de deswege 
te vergoeden schade, mee te wegen dat de schade mede is veroorzaakt door een omstandigheid die 
aan de benadeelde opdrachtgever zelf valt toe te rekenen.75 Dat de pijn blijkbaar zit in de zo-even 
geciteerde zinsnede uit § 6 lid 14 UAV lijkt te worden bevestigd door verschillende uitspraken 
die zijn gedaan onder vigeur van de AVA 1992, waarin die zinsnede niet voorkomt en waarin de 
Raad wel kwam tot een schadeverdeling als door mij bepleit.76 Dat wijst erop dat de Raad geen 
principiële bezwaren heeft tegen een dergelijke schadeverdeling. Onder vigeur van de UAV 1989 
lijkt de Raad van Arbitrage daar echter niet aan te willen. Wel is de Raad in het verleden bereid 
gebleken tot een aantal verfijningen.77 Zo wordt wel een schadeverdeling toegepast in gevallen 
waarin weliswaar was gewaarschuwd, maar op onvoldoende wijze. Voorts wordt regelmatig reke-
ning gehouden met de omstandigheid dat als de aannemer wél zou hebben gewaarschuwd, aan 
hem vervolgens extra, als meerwerk te verrekenen, voorzieningen zouden zijn opgedragen. Maar 
van een schadeverdeling in evenredigheid met ieders bijdrage in het ontstaan van de schade zoals 
voorzien in art. 6:101 lid 1 BW, wil de Raad onder vigeur van de UAV tot dusver niet weten. Niet-
temin is er echter ook op dit punt een recent signaal dat er mogelijk een verandering op komst is. 
Ik doel hierbij op een uitspraak uit 2008 waarin – bij mijn weten voor het eerst – in de context 
van de UAV expliciet toepassing is gegeven aan de schadeverdelingsmaatstaf van art. 6:101 lid 1 
BW.78 Dat één zwaluw nog geen lente maakt, werd echter weer bevestigd door een uitspraak uit 
2009 waarin de traditionele lijn weer werd gevolgd.79 

Doorontwikkeling ‘behoedplicht’ opdrachtgever
15. Indien door of namens de opdrachtgever toezicht wordt gehouden op de uitvoering van 
het werk, ontstaat de situatie dat de opdrachtgever of diens toezichthouder de aannemer kan 
behoeden voor schade door hem te waarschuwen voor dreigende uitvoeringsfouten. Vloeit daar 
nu een behoedplicht uit voort die als het spiegelbeeld kan worden beschouwd van de zo-even be-
sproken waarschuwingspicht van de aannemer? Naar mijn mening is dat niet het geval. De waar-
schuwingsplicht van de aannemer ontstaat als een afgeleide van zijn verplichting tot zorgvuldige 
uitvoering van het opgedragen werk.80 Niet nakoming van die waarschuwingsplicht kan daarom 
worden beschouwd als wanprestatie. De opdrachtgever is echter niet verplicht om toezicht te 
houden.81 Het houden van toezicht vormt voor de opdrachtgever een extra waarborg dat het werk 

75 Zie Asser/Van den Berg, ibidem.
76 Zie RvA 16 juni 2005, nr. 26.489, BR 2005, p. 1026; RvA 18 augustus 2006, nr. 27.931 (niet gepubli-

ceerd); RvA 15 april 2008, nr. 71.193, TBR 2008, p. 664, m.n. M.A.B. Chao-Duivis.
77 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 105.
78 Zie RvA 13 maart 2008, nr. 27.844 (wordt in de loop van 2009 gepubliceerd in TBR).
79 Zie RvA 23 februari 2009, nr. 29.963 (wordt in de loop van 2009 gepubliceerd in TBR).
80 Zie voor een nadere onderbouwing Asser/Van den Berg, 2007, nr. 101.
81 Wel is mogelijk dat een recht op bijstand van een deskundige toezichthouder uitdrukkelijk bedongen 

is of anders op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval in verband met de eisen van 
redelijkheid en billijkheid uit de overeenkomst kan voortvloeien, zie HR 4 december 1970, NJ 1971, 
204, m.n. GJS. Dat zijn echter uitzonderingen op de hoofdregel dat de aannemer in beginsel geen recht 
heeft op bijstand van een deskundige toezichthouder. Aldus ook de heersende opvatting in de literatuur, 
zie voor een overzicht daarvan Asser/Van den Berg, 2007, nr. 110.
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conform zijn bedoelingen tot stand komt. Het vindt plaats in zijn belang en niet in dat van de 
aannemer. Het geschiedt bovendien op kosten van de opdrachtgever. Falend toezicht kan daarom 
niet worden gezien als wanprestatie jegens de aannemer. De aannemer had immers geen recht op 
toezicht, zodat ook geen sprake kan zijn van niet nakoming van een tegenover hem bestaande 
verplichting.

De omstandigheid dat de opdrachtgever niet verplicht is toezicht te houden op de werkzaamheden 
van de aannemer, betekent echter nog niet automatisch dat er nimmer reden zou kunnen zijn voor 
toerekening aan deze van falend toezicht. Als er van de zijde van de opdrachtgever op de uitvoering 
toezicht wordt gehouden is dat een feit dat praktische consequen ties kan hebben, waarmee vervol-
gens juridisch rekening moet worden gehouden. Zo zal de aannemer, wanneer hij geen aanmer-
kin gen hoort op de wijze waarop hij het werk uitvoert, erop vertrouwen dat hij werkt conform de 
bedoeling van de vraagspecificatie en in die richting voortgaan. Blijkt echter later dat hij zich daarin 
heeft vergist, dan hoeft men dat niet uitsluitend op zijn conto te zetten, omdat de houding van de 
toezichthouder daartoe mede aanleiding heeft gegeven. In dat geval is de aannemer door op dat 
vertrouwen voort te bouwen mogelijkerwij ze in een ongunstigere positie geraakt dan waarin hij zou 
hebben verkeerd wanneer in het geheel geen toezicht zou hebben plaatsgehad. Alleen in die situatie 
lijkt het mij redelijk bij de vaststelling van de aanspra kelijk heid van de aannemer met het stilzwij-
gen van de toezichthouder rekening te houden. In dat geval zou namelijk een onevenheid ontstaan 
ten opzichte van de situatie dat er geen toezichthouder is aangesteld en er dus ook geen instantie is 
die de aannemer in zijn ‘dwalingen’ kan bevestigen. Alleen ter opheffing van die onevenheid zie ik 
voldoende grond voor toerekening aan de opdrachtgever voor tekortkomingen in het uitgeoefende 
toezicht. Waar de achtergrond hiervan gelegen is in het bij de aannemer gewekte vertrouwen dat 
hij op de juiste wijze werkzaam was, wordt evenwel tegelijk de grens zichtbaar waarvoorbij het niet 
meer redelijk is het gebrekkige toezicht ten gunste van de aannemer te laten meewe gen. Deze grens 
acht ik bereikt op het moment dat de aannemer zich van zijn fout bewust moet zijn geweest, dan 
wel moet hebben begrepen dat het uitgeoefende toezicht onvoldoende was. Dan heeft hij immers 
uit het achterwege blijven van aanmer kingen op zijn werk in redelijkheid niet kunnen afleiden 
dat zijn wijze van werken strookte met de bedoeling van het bestek. Kort samengevat komt het 
vorenstaande erop neer dat er slechts grond bestaat voor toereke ning van ontoereikend toezicht aan 
de opdrachtge ver, indien voldaan is aan een drieledige eis: door de houding van de directie is bij 
de aannemer het vertrouwen gewekt dat hij op de juiste wijze werk zaam was; dat vertrouwen was 
gerechtvaardigd; de schade is mede veroor zaakt doordat op dit vertrouwen is voortgebouwd.82 

Het lijkt mij toe dat deze beperkte toerekening juridisch kan worden ingebed in de regel van art. 
6:101 lid 1 BW die hierboven83 al ter sprake kwam. Deze regel houdt primair een causaliteitstoetsing 
in die de mogelijkheid opent van toerekening: de opdrachtgever heeft door een omstandigheid 
die tot zijn risicosfeer behoort (falend toezicht van hemzelf of van zijn hulppersoon) een bijdrage 
geleverd aan het ontstaan van de schade. Bij attenter toezicht zou het mogelijk zijn geweest schade 
te voorkomen of minstens te beperken. Het slot van het artikellid houdt echter een correctiefactor 
in die ruimte biedt om de met de causaliteitsmaatstaf gevonden uitkomst bij te stellen indien de bil-
lijkheid dit eist. Daarvoor is m.i. in deze context alle reden. Gezien het onverplichte karakter van het 

82 Zie voor een nadere onderbouwing M.A.M.C. van den Berg, Ondanks nauwlettend toezicht, oratie 
Tilburg, 1993, p. 1-6.

83 Zie nr. 12.
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toezicht dient de toerekening van tekortkomingen daarin te worden beperkt tot het redresseren van 
de zo-even geschetste onevenheid. Daaruit vloeit de gestelde drieledige eis voort. Door de eis van 
een gerechtvaardigd vertrouwen in de houding van de toezichthouder blijft er weinig ruimte over 
voor toerekening aan de opdrachtgever van falend toe zicht. Vooral niet wanneer bij het tot stand 
brengen van het werk talrijke (hulp)personen betrokken zijn, zoals bij bouwwerken het geval pleegt 
te zijn. Aangezien de toezichthouder nu eenmaal niet iedere bij het werk betrokken persoon afzon-
derlijk en continu in de gaten kan houden, is het onvermijdelijk dat veel voor hem verborgen blijft. 
Fouten waarvan verwacht mag worden dat ze door een attente toezichthouder worden onderkend, 
zullen daarom vooral evidente fouten zijn of fouten die bij herhaling zijn begaan. Maar in geval van 
opvallende of repeteren de fouten zal het vertrouwen in het uitblijven van aanmerkingen nauwelijks 
gerechtvaardigd kunnen zijn. Zulke fouten zouden de aannemer namelijk zelf evenmin mogen 
ontgaan. Hij hoort immers als zelfstandig en professioneel vakman ook van zijn kant controle uit 
te oefenen op de werkzaamheden van zijn eigen personeel en die van zijn onderaannemers en hun 
personeel. In de sleutel van art. 6:101 lid 1 BW zie ik dus slechts binnen nauwe grenzen enige ruimte 
voor toerekening van falend directietoezicht aan de opdrachtgever.84

Daarover wordt anders gedacht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Deze instantie doet 
zeer regelmatig uitspraken waarin bij de bepaling van de door een aannemer wegens een uitvoe-
ringsfout verschuldigde schadevergoe ding, rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat 
de schade door nauwlet tender toezicht van de directievoerende instantie had kunnen worden 
voorkomen of beperkt met als consequentie dat de opdrachtgever dan naar de mate waarin dat 
het geval is, de schade zelf moet dragen. Als rechtvaardiging daarvoor worden daarbij formulerin-
gen gebruikt waarin de rechtsfiguur van de toerekening van ‘eigen schuld’ doorklinkt.85 Dat is op 
zichzelf een verdedigbare grondslag voor toedeling van een deel van de schade aan de opdracht-
gever. Maar de door mij bepleite begrenzing van die toerekening heeft bij de Raad van Arbitrage 
geen weerklank gevonden. Het optreden van de toezichthouder wordt hierin geïsoleerd bekeken, 
los van de indruk die dit optreden op de aannemer kan hebben gemaakt. Bezien wordt slechts of 
een attentere houding van de toezichthouder het ontstaan van schade had kunnen voorkomen of 
beperken. Als dat het geval wordt geacht, volgt automatisch doorbereke ning van die factor ten 
nadele van de opdracht gever. De vraag of de aannemer vertrouwen heeft gesteld in de houding van 
de directie, komt niet aan de orde, laat staan of dat vertrouwen wel gerechtvaar digd was. Het lijkt 
er veeleer op dat de Raad dergelijke vragen in deze context niet relevant acht. Zo heb ik onder de 
door mij gevonden toerekenings zaken een aantal gevallen aangetroffen waarin sprake was van een 
zo ernstige wanpresta tie van de aannemer, dat minstens het vermoeden gewettigd was, dat de aan-
nemer van de foute uitvoering op de hoogte moet zijn geweest.86 In geen van deze zaken heeft de 
Raad het echter nodig geoordeeld te onderzoeken of de aannemer in kwestie inderdaad met zijn 
fout bekend was. Sterker nog, ik ben zelfs verschillende gevallen tegengekomen waarin de schade 
wegens het onvol doende toezicht nog in betekenende mate aan de opdrachtgever werd toegere kend 

84 Volgens C.E.C. Jansen is er in deze context helemaal geen grond voor een dergelijke toerekening, zie 
C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liablity: a comparative analysis of Eng-
lisch, German, French, Dutch and Belgian law, diss. Tilburg 1998, p. 382-387; dezelfde Totstandkoming 
en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten, preadvies VBR, Pu-
blicatie nr. 29, 2001, p. 122-124, zie voor een (poging tot) weerlegging van deze opvatting Asser/Van 
den Berg, 2007, nr. 112.

85 Zie voor een overzicht daarvan Asser/Van den Berg, 2007, nr. 116.
86 Als vorige noot.
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ondanks het feit dat de aannemer zich, naar de eigen vaststelling van arbiters, van zijn fout bewust 
moet zijn geweest.87 De conclusie dringt zich dan ook op, dat de Raad van Arbitrage zelfs in even-
tuele bekendheid van de aannemer met de foute uitvoe ring geen beletsel ziet om het ontoereikende 
directie toezicht toch te zijnen gunste mee te wegen. Mijns inziens gaat de Raad hier te ver in de 
toerekening van falend toezicht aan de opdrachtgever. 

16. Naast de toerekening van ‘eigen schuld’ heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw nog een 
tweede grond gevonden waarlangs falend toezicht voor rekening van de opdrachtgever kan worden 
gebracht, namelijk het leerstuk van de rechtsverwerking. Deze figuur ligt onmiskenbaar ten grond-
slag aan een omvangrijke reeks uitspraken waarin de Raad oordeelde dat de opdrachtgever geen 
beroep meer kon doen op de gebrekkigheid van de prestatie van de aannemer, op de grond dat de 
directie de tekortkoming van de aannemer tijdens de uitvoering of bij de oplevering had kunnen 
onderkennen, doch daar niet tegen is opgetreden. Weliswaar wordt in deze uitspraken de term 
rechtsverwerking niet expliciet genoemd, maar in de door de Raad gekozen bewoordingen klinkt de 
echo van deze figuur toch duidelijk door. Ik doel hierbij op regelmatig terugkerende formuleringen 
als: de werkwijze van de aannemer moet door de goedkeuring van de directie voor gedekt worden 
gehouden, dan wel de uitvoeringswijze moet door het uitblijven van aanmerkingen van de directie 
als in het werk aanvaard worden geacht, of het gaat niet aan de aannemer nog voor de gestelde 
gebreken aansprakelijk te houden nu deze bij nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel 
(laatstelijk) bij de oplevering onderkend hadden kunnen worden en derhalve niet verborgen waren. 
De laatste formulering heeft model gestaan voor de verborgen gebrekenregeling die in § 12 lid 2 
aanhef en sub b, en lid 3 UAV 1989 is opgenomen.88 Ook van deze denklijn zijn talrijke toepas-
singen te traceren.89 Hierin heeft de Raad het met een zekere regelmaat blijk gegeven acht te slaan 
op de vraag of de aannemer wel op de achterwege blijven van aanmerkingen van de directie had 
mogen vertrouwen. Zo heb ik tot dusver twaalf uitspraken gestaffeld waarin een beroep op het 
niet-verborgen zijn van het gebrek strijdig werd geoor deeld met de goede trouw (redelijkheid en 
billijkheid), wegens de ernst van de door de aannemer gemaakte fout, of om reden dat de aan-
nemer zelf moest hebben begrepen dat de goedkeuring van zijn werk, dan wel het uitblijven van 
aanmerkingen daarop, berustte op een onattente houding van de directie.90 Anders dan in het 
zo-even91 besproken geval dat de Raad van Arbitrage oordeelt binnen de context van het leerstuk 
toerekening van ‘eigen schuld’, wordt het aspect of de aannemer had mogen vertrouwen op het 
optreden van de directie blijkbaar wel meegewogen bij de vraag of een beroep op het niet verborgen 
zijn van een gebrek door de juridische beugel kan. Naar mijn mening zou binnen beide beoorde-
lingskaders hetzelfde moeten gelden. Niettemin juich ik het toe dat de Raad dit aspect nochtans 
wel in deze context wil meewegen. Deze tevredenheid wordt echter weer wat getemperd door mijn 
indruk dat de Raad toch meer aandacht schijnt te hebben voor de vraag of de directie een bepaalde 
fout had moeten onderkennen, dan voor de vraag of die fout niet ook had moeten opvallen aan de 
aannemer zelf, gelet op diens eigen verant woordelijkheid voor de organisa tie en coördinatie van het 

87 Als vorige noot.
88 Zie M.A. van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, dl. 2, 2007, nr. 110 en 

116. 
89 Zie M.A.M.C. van den Berg, Ondanks nauwlettend toezicht, oratie Tilburg, 1993, p. 15, noot 35; Van 

Wijngaarden/Chao-Duivis, a.w., nr. 110-113, 116-128.
90 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 117.
91 Zie nr. 15.
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uitvoeringsproces. 

17. De ‘codificatie’ in § 12 lid 2 aanhef en sub b, en lid 3 UAV 1989 van de door de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw op het leerstuk van rechtsverwerking gebaseerde jurisprudentie over het 
begrip verborgen gebrek, heeft thans het karakter van een (vergaande) exoneratie.92 Zij beperkt 
de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering tot verborgen gebreken. Daaronder wordt 
verstaan gebreken die ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming 
van het werk door de directie redelijkerwijs niet onderkend hadden kunnen worden. Aldus voorzien 
de UAV in een door een volledig verlies van de aanspraken van de opdrachtgever gesanctioneerde, 
en zich over de gehele uitvoeringspe riode uitstrek kende onderzoeks- en klachtplicht van de directie. 
De in 2003 ingevoerde nieuwe aannemingstitel gaat aanzienlijk minder ver. Volgens art. 7:758 lid 
3 BW is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het 
tijdstip van oplevering redelijkerwijze had moeten ontdekken. Uit de parlementaire behandeling 
blijkt dat de wetgever de mogelijkheid van rechtsverlies bij de aanneming van werk bewust heeft 
willen beperken tot gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken op het 
tijdstip van de oplevering.93 Weliswaar wordt de kwaliteit van het toezicht aan de opdrachtgever 
toegerekend, maar alleen ‘voor zover het gaat om het moment van de oplevering’. Ter verklaring van 
deze keuze is uitdrukkelijk gerefereerd aan de rechtsopvattingen hieromtrent in de ons omringende 
landen. Zowel in Engeland, Frankrijk, België als Duitsland wordt het in de rechtspraak en de lite-
ratuur onaanvaardbaar geoordeeld dat de aannemer zijn verantwoordelijkheid voor een door hem 
gemaakte fout zou kunnen ontlopen op de grond dat de opdrachtgever die fout tijdens de uitvoe-
ring van het werk had kunnen onderkennen.94 Met betrekking tot gebreken die de opdrachtgever 
of diens toezichthouder vóór het moment van oplevering had kunnen onderkennen, doch niet 
onderkend heeft, vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer derhalve niet. Wanneer evenwel 
de opdrachtgever of diens toezichthouder het gebrek daadwerkelijk zou hebben opgemerkt, doch 
zou hebben nagelaten daartegen op te treden, zou het achteraf toch aansprakelijk stellen van de 
aannemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kunnen zijn. In dat 
geval zou rechtsverwerking kunnen worden gebaseerd op de algemene regel van art. 6:248 lid 2 
BW. De mogelijkheid van rechtsverlies zou in dat geval voorts kunnen worden gebaseerd op de 
uit art. 6:101 lid 1 BW af te leiden schadebeperkingsplicht van de opdrachtgever.95 Ook in de 
ons omringende landen wordt bij wetenschap omtrent de fout een uitzondering gemaakt op de 
regel dat falend toezicht tijdens de uitvoeringsfase niet aan de opdrachtgever wordt toegerekend.96 
In de UAV-GC is hierbij aangesloten. De UAV-GC 2005 sporen enerzijds met art. 7:758 lid 3 
BW, doch voorzien anderzijds in een relativering van de daarin vervatte regel voor het geval de 

92 Zie C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liablity: a comparative analysis of 
Englisch, German, French, Dutch and Belgian law, diss. Tilburg 1998, p. 393; dezelfde, BR 1994, p. 837, 
840; dezelfde in M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (red.), De ontwerpende bouwer. Over turnkey- 
en design- & build-contracten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, p. 52; J. Rozemond, RMTh 1994, 
p. 239; A. de Groot, BR 1995, p. 205; W.J.M. Herber, BR 2006, p. 529.

93 Zie Nadere MvA, Kamerstukken I 2002/03, 23 095, nr. 38a, p. 11; zie hierover ook H.L. van der Beek, 
T&C Bouwrecht, 2009, aantek. 4 bij art. 7:758 BW.

94 Zie C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liablity: a comparative analysis of 
Englisch, German, French, Dutch and Belgian law, diss. Tilburg 1998, p. 358-395.

95 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 113.
96 Zie C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liablity: a comparative analysis of 

Englisch, German, French, Dutch and Belgian law, diss. Tilburg 1998, p. 390, 395. 
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opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering het gebrek daadwerkelijk zou hebben opgemerkt 
zonder de opdrachtnemer daarover te hebben geïnformeerd.97 Daarbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen de periode die aan de oplevering voorafgaat en het tijdstip van de feitelijke datum 
van oplevering. Vóór laatstbedoeld tijdstip kan slechts sprake zijn van rechtsverlies met betrekking 
tot gebreken die de opdrachtgever daadwerkelijk heeft opgemerkt zonder de opdrachtnemer daar-
over te informeren. De omstandigheid dat de opdrachtgever tijdens de realisatiefase (bijvoorbeeld 
bij het uitoefenen van controlebevoegdheden) een (dreigende) tekortkoming had kunnen of zelfs 
moeten onderkennen, doch niet onderkend heeft, leidt niet tot een verval van aanspraken. Op het 
tijdstip van de datum van oplevering geldt evenwel een voor de opdrachtgever strenger (met art. 
7:758 lid 3 BW corresponderend) criterium. De opdrachtgever verliest dan zijn aanspraken met 
betrekking tot gebreken die hij op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

3.3 Geïntegreerde bouwcontractvormen

Typologie 
18. Een belangrijke ontwikkeling van de afgelopen decennia is ongetwijfeld de stormachtige op-
mars van contractvormen waarbij de bouwprocesfunctie uitvoeren wordt geïntegreerd met andere 
procesfuncties. Deze bouwcontractvormen zijn geworteld in de Anglo-Amerikaanse rechtscul-
tuur. Dat verkaart ook dat zij gewoonlijk met hun oorspronkelijke Engelse benamingen worden 
aangeduid. Bekende voorbeelden daarvan zijn het Turnkey-contract, het Design & Build-contract 
(D&B) en het Design & Construct-contract (D&C). Tussen de beide laatste contractvormen 
bestaat geen principieel verschil. Het onderscheid in terminologie hangt samen met de omstan-
digheid dat in de Anglo-Amerikaanse wereld onder ‘build’ louter het bouwen van gebouwen wordt 
verstaan. De ruimere term ‘construct’ omvat daarnaast ook het bouwen van infrastructurele werken 
en industriële complexen (‘heavy plants’). Ons begrip bouwen omvat beide activiteiten. Over de 
vraag hoe het Turnkey-contract zich verhoudt tot het Design & Build-, respectievelijk het Design 
& Construct-contract bestaat evenwel allerminst duidelijkheid.98 Er bestaat echter wel eenstem-
migheid over wat het meest kenmerkende aspect is van de bouwcontractvormen die zich onder de 
benamingen Turnkey en Design & Build (Construct) aandienen: integratie van de bouwtechnische 
procesfuncties ontwerpen en uitvoeren door één opdrachtnemer. De integratie kan ook nog andere 
procesfuncties omvatten dan ontwerpen en uitvoeren, bijvoorbeeld het verzorgen van meerja-
rig onderhoud na het gereedkomen van het werk. Men spreekt dan wel van een Design-Build-
Maintain-contract (DBM). Steeds populairder wordt het daaraan nog de financieringsfunctie toe 
te voegen, in welk geval gesproken wordt van Design-Build-Finance-Maintain (DBFM). Ook 
komt het voor dat de exploitatie van het werk aan het rijtje wordt toegevoegd, in welk geval de O 
van Operate aan de naam wordt toegevoegd (DBFMO). In al deze gevallen wordt het feitelijke 
bouwen verbonden met prestaties die afzonderlijk beschouwd geheel (ontwerpen, financieren) of 
gedeeltelijk (onderhouden, exploiteren) voorwerp zouden kunnen zijn van een overeenkomst van 
opdracht. Leidt dat tot de consequentie dat daardoor sprake is van een gemengde overeenkomst 
opdracht/aanneming van werk of overheerst het bouwen zozeer dat (louter) moet worden gespro-
ken van aanneming van werk? Die vraag kan niet in algemene zin worden beantwoord. Beide con-

97 Zie § 28 lid 1 jo. § 20 lid 4, § 21 lid 10 en § 23 lid 3 UAV-GC 2005; zie ook Toelichting op MBO/
UAV-GC 2005, p. 80-81 jo. p. 69, 72 en 73.

98 Zie over de verschillende opvattingen nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 37.
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cepten komen in de praktijk naast elkaar voor.99 Men zal daarom in ieder concreet geval moeten 
nagaan welk concept partijen aan hun overeenkomst ten grondslag hebben gelegd. 

Voordelen geïntegreerd concept
19. Voor de figuur waarbij integratie van bouwprocesfuncties plaatsvindt, is de term geïntegreerd 
concept in zwang geraakt.100 Het meest kenmerkende aspect hiervan is het doorbreken van de tra-
ditionele scheiding tussen de bouwprocesfuncties ontwerpen en uitvoeren door de vervulling van 
beide functies toe te delen aan één opdrachtnemer. Hiermee wordt beoogd dat deze functies op-
timaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om dit voordeel te kunnen maximaliseren is het van 
belang dat het met de overeenkomst beoogde resultaat in functionele termen wordt omschreven 
en dat de opdrachtnemer wordt vrijgelaten in de keuze van de middelen om het contractdoel te 
verwezenlijken. Daardoor kan ten volle worden geprofiteerd van de bij uitvoerende marktpartijen 
aanwezige kennis en ervaring op het terrein van het ontwerpen. Bovendien wordt daarmee een 
goede voedingsbodem geboden voor het vinden van innovatieve oplossingen.

Een tweede belangrijk voordeel van het geïntegreerd concept is dat het leidt tot een heldere ju-
ridische structuur. Nu de vervulling van de beide voor de technische kwaliteit bepalende pro-
cesfuncties integraal aan één opdrachtnemer is toevertrouwd, staat deze er in beginsel ook voor 
in dat het op te leveren bouwwerk technisch deugdelijk is en geschikt is voor zijn bestemming. 
Zijn prestatieplicht heeft in deze context een duidelijk resultaatgericht karakter.101 Men vermijdt 
daarmee discussies over de vraag of een aan het werk geconstateerd gebrek te wijten is aan een 
ontwerpfout, dan wel aan een uitvoeringsfout. Zo wordt voorkomen dat men terecht komt in een 
ingewikkeld zwartepietenspel over de vraag aan wiens foute keuze een in het werk geconstateerd 
gebrek valt toe te rekenen. 

De genoemde voordelen van het geïntegreerde concept doen zich echter slechts ten volle gelden, 
als het zich aandient in onversneden vorm. Dat is het geval indien de opdrachtgever zich beperkt 
tot het kenbaar maken van zijn bouwbehoefte in functionele termen en de verdere materialisatie 
daarvan in ontwerp en uitvoering integraal opdraagt aan de opdrachtnemer. In de praktijk blijkt 
echter dat opdrachtgevers zich vaak niet tot zo’n afstandelijke rol in het bouwproces willen be-
perken. Ook bij geïntegreerde bouwcontracten komt het voor dat opdrachtgevers toch in meer of 
mindere mate invloed willen hebben op de feitelijke materialisatie van hun bouwbehoefte. Maar 
naarmate de bemoeienis van de opdrachtgever met het ontwerp- en bouwproces zich sterker doet 
gevoelen en als keerzijde daarvan de keuzevrijheid van de bouwer afneemt, zullen ook de voorde-
len van het geïntegreerde concept onder druk komen te staan. Zo kan de door de opdrachtgever 
uitgeoefende invloed leiden tot suboptimalisatie van de afstemming tussen ontwerp en uitvoe-
ring. Bijvoorbeeld doordat de bouwer een werkwijze wordt opgedrongen waarmee hij niet erg 
vertrouwd is of doordat hij niet in de gelegenheid wordt gesteld een bepaalde techniek toe te pas-
sen waarmee hij nu juist veel ervaring heeft. Voorts kan de in beginsel heldere juridische structuur 
van het geïntegreerde concept door de bemoeienissen van de opdrachtgever vertroebeld worden. 
Onder invloed van de hierboven102 besproken beginselen van het bouwcontractenrecht (kort sa-

99 Zie daarover nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 29-32
100 Zie over dit begrip Blauwdruk RAW 2000, Ede: CROW 1997, p. 28-30.
101 Zie daarover nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 85.
102 Zie hierboven nr. 11.
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mengevat als ‘Wie bepaalt, betaalt’ en ‘Wie niet behoedt, bloedt’) zal de opdrachtgever naarmate 
hij meer bij het bouwproces betrokken is, ook meer verantwoordelijkheden naar zich toe halen. 

Knelpunt: eenzijdige risicoallocatie
20. Het geïntegreerd concept leidt ertoe dat de vervulling van de ontwerpfunctie voor verant-
woordelijkheid van de opdrachtnemer komt. Daarmee hangen aanzienlijk risico’s samen. Die 
betreffen niet alleen de technische aspecten van de opdracht, maar ook de met de ontwerpfunc-
tie samenhangende omgevingsfactoren, zoals het verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn 
om het ontwerp ter plekke ook te mogen realiseren en de afstemming van het ontwerp op de 
bodemgesteldheid. Het eenzijdig toebedelen van dergelijke risico’s aan de opdrachtnemer kan 
ertoe leiden dat hij belast wordt met risico’s die hij niet goed kan beheersen en die ook niet goed 
calculeerbaar zijn. 

De bijzondere risico’s die de opdrachtnemer bij een geïntegreerd contract loopt op het punt van 
vergunningverlening, hangen samen met een aspect waarin het geïntegreerd concept verschilt van 
de traditionele gang van zaken. Bij de eerste figuur verbindt de opdrachtnemer zich reeds tot de 
realisering van een werk in een stadium waarin nog onzeker is of hij de voor de opzet van het werk 
benodigde vergunningen zal kunnen verkrijgen. In het traditionele model daarentegen komt dit 
punt aan de orde in de ontwerpfase welke zich buiten verantwoordelijkheid van de aannemer vol-
trekt. Op het moment waarop met de aannemer wordt gecontracteerd, is de vergunningenkwestie 
normaliter al geregeld. Dit verschil zou op zich niet tot grote problemen hoeven te leiden als 
vooraf goed voorspelbaar zou zijn of en wanneer de benodigde vergunningen verkregen kunnen 
worden. Dat is echter niet het geval. Dat komt omdat het al of niet verkrijgen van een bepaalde 
vergunning niet louter afhangt van het voldoen van het bouwplan aan vooraf kenbare objectieve 
criteria, doch vaak tevens afhankelijk is van politieke besluitvormingsprocessen op het verloop 
waarvan derden via een uitgewogen stelsel van bezwaar- en beroepsmogelijkheden belangrijke 
invloed kunnen uitoefenen. In de Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2005 is 
met dit probleem rekening gehouden. In de eerste plaats kunnen partijen projectspecifiek bepa-
len wie voor welke vergunningen dient te zorgen.103 Dat geeft partijen de mogelijkheid daarover 
vooraf overleg te voeren en een regeling te treffen waarbij de mate van beheersbaarheid van het 
risico van het verkrijgen van de betreffende vergunning richtsnoer kan zijn. Een dergelijk overleg 
is echter niet verplicht. De opdrachtgever kan ervoor kiezen de opdrachtnemer te verplichten om 
voor alle voor het werk benodigde vergunningen zorg te dragen. Ten aanzien van vergunningen 
die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van het werk is de prestatieplicht van de opdracht-
nemer echter beperkt tot een inspanningsverplichting, behoudens voor wat betreft de (immers 
objectief kenbare) bouw- of milieutechnische voorschriften.104 Daarmee wordt voor dit onderdeel 
afgeweken van het resultaatskarakter dat de verbintenis van de opdrachtnemer in beginsel onder 
vigeur van de UAV-GC heeft.105 Een dergelijke relativering kennen de UAV-GC ook ten aanzien 
van de afstemming van de ontwerpwerkzaamheden op de bodemgesteldheid. Ook op dat punt 
is de prestatieplicht van de opdrachtnemer geformuleerd als een inspanningsverplichting.106 Ten 
slotte komen de UAV-GC de opdrachtnemer nog tegemoet met behulp van een algemene aan-

103 Zie art. 6 MBO.
104 Zie § 10 lid 1 jo. lid 4 UAV-GC 2005.
105 Zie § 4 leden 1-3 en 9 UAV-GC 2005.
106 Zie § 13 leden 1 en 2 UAV-GC 2005.
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sprakelijkheidslimiet (10% van de contractprijs met een bodem van € 1.500.000).107 Blijkens 
de Toelichting is daarvoor gekozen vanwege het gegeven dat ontwerpfouten tot zeer kostbare 
gebreken kunnen leiden en dientengevolge slechts beperkt kunnen worden verzekerd.108 Ondanks 
deze ratio is gekozen voor een integrale limitering waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
gebreken die zijn terug te voeren op gebrekkige ontwerp- dan wel uitvoeringswerkzaamheden, 
zulks ter vermijding van ongewenste, kostbare en tijdrovende discussies.109 

21. Een andere mogelijkheid om het probleem van eenzijdige risicoallocatie te ondervangen is 
risk sharing. In plaats van een risico eenzijdig aan de opdrachtnemer toe te delen, wordt tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer afgesproken dat risico samen te delen. Doorgaans wordt het 
betreffende risico vooraf op een bepaald bedrag geschat (‘geprijsd’) en wordt over- dan wel on-
derschrijding daarvan met elkaar gedeeld, eventueel met inachtneming van een bepaalde limiet 
(‘cap’). Deze methode kan alleen zinvol zijn als iedere partij een reële bijdrage kan leveren aan het 
beheersen van dit risico, hetzij omdat zij de kans dat het risico zich manifesteert kan beïnvloeden, 
hetzij doordat zij in staat is áls het risico zich voordoet, de gevolgen ervan te beïnvloeden.110 Als 
een overheidsinstantie opdrachtgever is, zal die beter in staat zijn dan de opdrachtnemer om het 
risico van vertraging door vergunningprocedures te beperken. Maar wanneer zich toch vertraging 
voordoet, zal de opdrachtnemer weer beter in staat zijn om de gevolgen daarvan te beperken door 
zijn planning aan te passen. Bij de aanleg van een weg of spoorlijn zouden bijvoorbeeld delen van 
het werk die niet afhankelijk zijn van de betreffende vergunning, in de planning naar voren kun-
nen worden gehaald om tijdverlies te voorkomen.

In het bijzonder voor wat betreft omgevingsrisico’s wint de figuur van risk sharing veld. De ge-
dachte om op deze wijze met risico’s om te gaan is geïnspireerd door het model van de alliantie-
overeenkomst. Dit is een nog betrekkelijk jonge loot aan de stam van het bouwcontractenrecht.111 
Deze figuur kan zich in velerlei gedaanten voordoen, maar in de kern gaat het hierbij steeds om 
een contractvorm waarbij de traditionele, hiërarchische structuur van een opdrachtgever tegen-
over een aannemer, plaats maakt voor een model waarbij partijen op gelijke voet, als partners, met 
elkaar samenwerken ter bereiking van wederzijds voordeel. Zij zijn als het ware stakeholders in hun 
gezamenlijk ondernomen activiteiten, die ook samen delen in de daaruit vootvloeiende winsten 
en verliezen. Van dit samenwerkingsmodel gaat een sterke prikkel uit om de realiseringskosten 
van een project beperkt te houden, omdat beide partijen delen in het uiteindelijke resultaat. Om 
te kunnen bepalen of sprake is van winst of verlies plegen partijen bij een alliantieovereenkomst 
benchmarks overeen te komen waarmee kan worden gemeten of een bereikt resultaat positief of 
negatief is uitgevallen. Het belangrijkste meetpunt daarvoor wordt gevormd door de target price. 
Dat is het bedrag waarvoor een project naar de gezamenlijke inschatting van partijen dient te kun-
nen worden gerealiseerd en dat door hen wordt aanvaard als de financiële nulstand. Onderschrij-
ding van de target price geldt als winst die door de partners gezamenlijk wordt gedeeld volgens 

107 Zie § 28 lid 3 UAV-GC 2005.
108 Zie Toelichting, p. 82.
109 Als vorige noot.
110 Zie M.A.M.C. van den Berg, BR 2002 , p. 849 en 855.
111 Zie over deze figuur nader Asser/Van den Berg, 2007, nr. 297-298 met verdere verwijzingen. Zie daarov-

er voorts Y.P. Kamminga, Towards effective governance structures for contractual relations, diss. Tilburg, 
2009. 
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een overeengekomen verdeelsleutel. Overschrijding ervan levert echter verlies op dat eveneens 
wordt gedeeld volgens die maatstaf. In dit systeem loont het om in onderlinge samenwerking 
besparingen te bereiken omdat het daaruit ontstane voordeel alle partners ten goede komt. In de 
target price pleegt ook een voorziening te worden opgenomen voor risico’s die zich tijdens de 
realiseringsfase kunnen voordoen en waarvan de gevolgen kunnen leiden tot kostenverhogingen. 
Andere benchmarks die overeengekomen kunnen worden zijn de bouwtijd en aspecten als milieu, 
veiligheid, levensduur en onderhoudskosten. 

Door het element van risk sharing in te bouwen in bijvoorbeeld een Design & Construct-contract 
wordt daarin als het ware voor dat aspect een ‘mini’ alliantie gevormd. Zelfstandige allianties 
komen naar mijn inschatting nog betrekkelijk weinig voor. Toch wint ook deze figuur geleidelijk 
veld. Vooral Pro Rail en Rijkswaterstaat nemen daarbij het voortouw.

4. Postcontractuele fase

De oplevering van het werk betekent nog niet dat de overeenkomst volledig is uitgewerkt. Zo 
kunnen er zich na dat moment gebreken aan het werk manifesteren die zijn terug te voeren op 
tijdens het werk gemaakte fouten waarvoor de aannemer nog aansprakelijk kan worden gesteld. 
Ook is mogelijk dat de aannemer ongeacht of sprake is van een tekortkoming zijnerzijds, voor 
een gebrek aansprakelijk kan worden gesteld op grond van een door hem verleende garantie. Met 
betrekking tot beide mogelijkheden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die de moeite van 
het bespreken waard zijn.

Aansprakelijkheid na oplevering
22. In het oude BW werd de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering geregeld in art. 
(7A:) 1645 BW (oud).112 De tekst van dit artikel heeft talrijke vragen doen rijzen. Dat heeft geleid 
tot een omvangrijke hoeveelheid literatuur en rechtspraak.113 Het is daarom verheugend dat dit 
omstreden artikel in de nieuwe aannemingstitel niet is overgenomen. Bizar is echter dat die oude 
bepaling nog wel voortleeft in de UAV 1989 waarin art. 1645 is opgenomen als onderdeel van de 
in § 12 voorziene regeling van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. Gelet op de 
omvangrijke discussiestof waartoe art. 1645 aanleiding had gegeven, is het een ongelukkige beslis-
sing geweest van de ontwerpers van de UAV om een verwijzing op te nemen naar dat omstreden 
artikel. Hierdoor liep men immers een gerede kans dat die discussiepunten naar de UAV zouden 
worden ‘geëxporteerd’. Dat voorspelbare gevaar heeft zich ook daadwerkelijk verwezenlijkt. Dit 
heeft geleid tot een omvangrijke jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw over 
alle elementen van art. 1645.114 De discussie is zelfs gecompliceerd door de omstandigheid dat de 
samenstellers van de UAV niet lineair naar art. 1645 hebben verwezen, doch dit artikel hebben 
ingebouwd in een uitzonderingsbepaling op een hoofdregel, die op zijn beurt afwijkt van de meest 
heersende mening die zich inmiddels over art. 1645 onder vigeur van het BW had gevormd. Dat 

112 In 1992 is de regeling van de aanneming van werk in het BW van 1838 – in afwachting van een defi-
nitieve regeling – doorgeschoven naar een als tijdelijk bedoeld onderkomen, dat als Boek 7A aan het 
nieuwe BW is toegevoegd.

113 Zie voor een overzicht daarvan M.A.van Wijngaarden/M.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, 
dl.2, 2007, nr. 83-96.

114 Zie voor een overzicht daarvan Van Wijngaarden/Chao-Duivis, a.w., nr. 87-95.
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heeft geleid tot uitgebreide discussies over de draagwijdte van de verwijzing naar art. 1645 in de 
context van de UAV. In de loop der tijd zijn daarover maar liefst zeven verschillende opvattingen 
ontwikkeld.115 Het is daarom hoog tijd dat de verwijzing naar art. 1645 uit de UAV geschrapt 
wordt.

De huidige wet voorziet voor vorderingen wegens een gebrek in het opgeleverde werk in een dub-
bele verjaringstermijn.116 In de eerste plaats een tweejarige termijn lopende vanaf het tijdstip dat de 
opdrachtgever ter zake van een gebrek heeft geprotesteerd. Deze termijn moet worden gezien in 
relatie tot art. 6:89 BW dat rechtsverlies inhoudt, indien de crediteur nalaat te protesteren binnen 
bekwame tijd nadat hij een gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten 
ontdekken.117 Deze bepaling houdt voor de opdrachtgever een krachtige aansporing in om zo snel 
mogelijk bij de aannemer te protesteren, als na de oplevering een gebrek in het werk aan het licht 
zou treden. Vervolgens gaat vanaf het moment van het protest de tweejarige verjaringstermijn 
lopen. De druk die daarmee op de opdrachtgever wordt gelegd dient een gerechtvaardigd belang 
van de aannemer. Hoe langer de opdrachtgever er immers ermee wacht om de aannemer aan te 
spreken, des te groter de kans wordt dat het gebrek verergert. Bovendien wordt met het verstrijken 
van de tijd de bewijspositie van de aannemer met betrekking tot mogelijke overmachtsfactoren 
bemoeilijkt. De gecombineerde werking van de artikelen 6:89 en 7:761 BW dwingt de opdracht-
gever met deze redelijke belangen van de aannemer rekening te houden.118 

Naast de tweejarige termijn voorziet art. 7:761 voorts in een naar de aard van het werk variërende 
termijn van twintig jaar (voor bouwwerken), respectievelijk tien jaar (voor andere werken), die 
loopt vanaf het moment van oplevering. Deze termijnen houden een absoluut plafond in voor 
de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen wegens een gebrek in het opgeleverde werk. 
De twintigjarige termijn voor bouwwerken is in vergelijking tot de wettelijke regelingen in de ons 
omringende landen aan de lange kant.119

Garanties 
23. Zoals hierboven bleek, bestaat er consensus over wat als eerste beginsel heeft te gelden voor 
toedeling van verantwoordelijkheden in het bouwcontractenrecht: diegene die gedurende het to-
tale bouwproces een keuze maakt welke als primaire oorzaak ten grondslag blijkt te liggen aan 
een probleem, zal in beginsel ook de vermogensrechtelijke consequenties daarvan moeten dra-
gen (kort gezegd ‘Wie bepaalt, betaalt’).120 Dit beginsel ligt ook stevig verankerd in de wet en 
de meest gehanteerde algemene voorwaarden.121 In de praktijk trachten opdrachtgevers soms de 
consequenties van dat beginsel te ontwijken door van de aannemer garanties te bedingen voor de 
deugdelijkheid van het werk, in situaties dat de opdrachtgever op de totstandkoming ervan bete-
kenende invloed heeft uitgeoefend, bijvoorbeeld door het voorschrijven van constructies, werk-
wijzen, bouwstoffen of hulppersonen. Het is in een dergelijke situatie mogelijk dat een gebrek 

115 Zie daarover nader mijn noot onder RvA 26 maart 2004, nr. 24.544, BR 2004, p. 885-887.
116 Zie art. 7:761 BW.
117 Zie memorie van toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 34.
118 Zie Asser/Van den Berg, 2007, nr. 132.
119 Zie C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liablity: a comparative analysis of 

Englisch, German, French, Dutch and Belgian law, diss. Tilburg 1998, p. 330-338.
120 Zie hierboven nr. 11.
121 Als vorige noot.
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in het werk valt terug te voeren op de door de opdrachtgever uitgeoefende invloed. Bijvoorbeeld 
omdat er een fout school in een door hem voorgeschreven constructie of omdat een door hem 
voorgeschreven bouwstof niet geschikt was voor zijn bestemming. Toepassing van opgemeld be-
ginsel zou dan meebrengen, dat de opdrachtgever de vermogensrechtelijke consequenties daarvan 
zelf zou moeten dragen (aangenomen dat de aannemer niet is tekortgeschoten in zijn waarschu-
wingsplicht). Door van de aannemer garanties te bedingen met betrekking tot de goede kwaliteit 
van het werk, zou de opdrachtgever kunnen bereiken dat de aannemer niettemin voor de gevolgen 
van de door de opdrachtgever gemaakte keuzes verantwoordelijk blijft. Daarvoor is echter wel no-
dig dat de afgegeven garantie een duidelijke toezegging van de aannemer inhoudt om in te staan 
voor de afwezigheid van gebreken in het werk, ongeacht de vraag of de gebreken al dan niet zijn 
veroorzaakt door een hem toerekenbare tekortkoming. Het begrip garantie heeft echter geen vast-
omlijnde betekenis. Of een garantie een dergelijke vergaande strekking heeft, zal daarom steeds 
aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval moeten worden vastgesteld. 

Over de vraag wat de betekenis is van een door de aannemer verstrekte garantie bestaat veel recht-
spraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.122 In de uitspraken van de laatste jaren neemt 
de Raad niet snel aan dat een afgegeven garantie de strekking heeft de aannemer te belasten met 
verantwoordelijkheden die volgens de voor de overeenkomst geldende regels in beginsel voor 
rekening van de opdrachtgever zouden komen. Een dergelijke bedoeling moet duidelijk uit de 
bewoordingen blijken. Een mooi voorbeeld van deze benadering biedt een uitspraak uit 2006.123 
Deze ging over een garantie die als volgt luidde: 

‘Door aanvaarding van deze opdracht garandeert u onverkort, tevens het onderhavige werk: A. tegen 
fabricage-, constructie-, en uitvoeringsgebreken gedurende een termijn van 10 jaren vanaf de opleve-
ringsdatum; B. op waterdichtheid van de door u uitgevoerde werkzaamheden aan gevels, kozijnen en 
beglazingen gedurende een termijn van 10 jaren vanaf de oplevering; C. de in het bestek genoemde 
onderdelen (…).’ 

In verband met deze garantie rezen twee vragen. De eerste hing samen met de omstandigheid dat 
verschillende onderdelen van het werk aan nevenaannemers waren opgedragen. De opdrachtgever 
meende dat hij op grond van de garantie de aannemer ook kon aanspreken voor tekortkomingen in 
door die nevenaannemers verrichte werkzaamheden. Arbiters oordeelden dat garanties in beginsel 
beogen de garant te doen instaan voor gebreken of tekortkomingen aan uitgevoerd werk of verrichte 
leveringen van de garant zelf. Indien is beoogd een uitzondering te maken op dat beginsel door de 
garant tevens te doen instaan voor de deugdelijkheid van door derden uitgevoerd werk of verrichte 
leveringen, dient dat, aldus arbiters, uitdrukkelijk te blijken uit de tekst van de garantiebepaling zelf 
dan wel uit andere feiten of omstandigheden. Dat was volgens arbiters in casu niet het geval. 

De tweede vraag was of de aannemer op grond van de garantiebepaling ook aansprakelijk kon 
worden geacht voor de gevolgen van fouten in het door de opdrachtgever voorgeschreven ontwerp 
daaronder begrepen de voorgeschreven constructies. Met betrekking tot deze vraag overwogen 
arbiters dat krachtens de op de overeenkomst van toepassing zijnde UAV 1989 de verantwoorde-
lijkheid voor het ontwerp (inbegrepen de voorgeschreven constructies) bij de opdrachtgever lag. 

122 Zie voor een overzicht Asser/Van den Berg, 2007, nr. 120.
123 Zie RvA 5 juli 2006, nr. 27.429, BR 2007, p. 887, m.n. M.A.M.C. van den Berg
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In de garantiebepaling was naar het oordeel van arbiters niet voldoende uitdrukkelijk verwoord 
dat de aannemer – naast de garantieplicht die hij op zich neemt voor door hem of zijn onderaan-
nemers of leveranciers aangedragen en toegepaste constructies – tevens de garantieplicht heeft 
aanvaard voor uitdrukkelijk en dwingend door de opdrachtgever aan hem voorgeschreven con-
structies. Arbiters zagen in de formulering van de garantiebepaling onvoldoende grond om tot het 
oordeel te komen dat sprake was van een uitdrukkelijke afwijking van de UAV. 

Deze benadering van arbiters lijkt mij juist. In de lezing van de opdrachtgever zou de garantiebepa-
ling inhouden dat de aannemer aansprakelijk zou zijn voor omstandigheden waarop hij geen enkele 
invloed zou kunnen uitoefenen (fouten van derden of van de opdrachtgever zelf ) en waarvoor hij 
op grond van de overige op de overeenkomst toepasselijke regels ook niet aansprakelijk zou zijn. Nu 
is het juridisch weliswaar mogelijk dat een aannemer zijn hoofd zover in de strop steekt, maar de 
opdrachtgever mag er pas op vertrouwen dat de aannemer daartoe bereid is gebleken, als hij deze 
afwijking van het normaal te verwachten patroon voldoende duidelijk heeft kenbaar gemaakt. 

Mits adequaat en helder geformuleerd kan de opdrachtgever door middel van een garantiebeding 
nochtans juridisch wel bereiken dat hij invloed kan uitoefen op het ontwerp- en bouwproces, zon-
der dat hij daarmee verantwoordelijkheid naar zich toehaalt. In economisch opzicht acht ik dat 
echter geen goede zaak in die gevallen waarin de aannemer zelf geen enkele invloed heeft op het 
te garanderen feit. De gevraagde garantie dwingt hem dan een risico te aanvaarden dat hij in het 
geheel niet kan beheersen. Als hij bedrijfseconomisch verstandig handelt, zal hij voor het dragen 
van dit risico een bedrag in zijn vraagprijs moeten opnemen. Maar juist omdat hij het risico niet 
kan beheersen, kan hij de omvang ervan ook niet goed inschatten. De garantie maakt de aannemer 
zo tot verzekeraar zonder dat hij daarvoor een betrouwbare premie kan berekenen. Ik vind daarom 
deze weg alleen begaanbaar als de aannemer wel invloed op het te garanderen feit heeft kunnen 
hebben. 
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Planschade
Van vergoeden naar tegemoetkomen

door prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels1

1. Inleiding

Bestemmingsplannen en andere planologische maatregelen kunnen schade veroorzaken. Een be-
stemmingsplan kan er toe leiden dat een woning minder waard wordt, bijvoorbeeld omdat het 
bestaande uitzicht wordt aangetast, of de geluidhinder toeneemt. Planschade kan ook ontstaan als 
een voorheen bestaande bebouwingsmogelijkheid wordt ‘weggepoetst’. Een planologische maat-
regel kan ook leiden tot inkomensschade, bijvoorbeeld omdat dientengevolge de omvang van 
verkeersstromen langs een benzinestation minder wordt. Evenals de oude Wet op de Ruimtelijke 
Ordening bevat de nieuwe Wet ruimtelijke ordening een regeling die voorziet in compensatie 
van door rechtmatige planologische maatregelen veroorzaakte schade. Tot 1 juli 2008 werd de 
vergoeding van planschade geregeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: 
WRO). Ingevolge deze bepaling kende burgemeester en wethouders, voor zover blijkt dat een 
belanghebbende ten gevolge van planologische maatregelen die in artikel 49 WRO genoemd 
worden schade lijdt of zal lijden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te 
blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins 
is verzekerd, hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. Sinds 1 juli 
2008 voorziet afdeling 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) in een tegemoetko-
ming in planschade. De wijziging in terminologie kan niet worden afgedaan als een woordenspel. 
Integendeel. Het is veelbetekenend dat de wetgever niet langer spreekt van ‘vergoeding’, maar van 
‘tegemoetkoming’. De nadruk bij compenseren van planschade ligt immers niet langer op het 
gezichtspunt ‘berokken een ander geen schade’. Het accent komt te liggen bij het gezichtspunt 
‘ieder draagt zijn eigen planschade’. In mijn bijdrage aan deze bundel geef ik een analyse van de 
factoren die onder de oude WRO bepalend waren, en onder de nieuwe Wro bepalend zullen zijn 
voor het antwoord op de vraag, of en zo ja in hoeverre een aanvrager aanspraak kan maken op 
compensatie van planschade. Ik doe dit deels aan de hand van een analyse van de uitspraken die 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de laatste jaren omtrent toepassing van 
artikel 49 WRO heeft gedaan.2 Ik beperk mij daarbij grotendeels tot de materiële aspecten van 
planschadevergoeding. Procedurele aspecten, zoals de eisen die aan de aanvraag worden gesteld, 
de voorbereidingsprocedure (inclusief advisering), de bezwaarprocedure en (hoger) beroepsproce-
dure, en de afwenteling van planschadekosten, laat ik goeddeels buiten beschouwing. Overgangs-
rechtelijke aspecten worden eveneens buiten beschouwing gelaten.

1 Bruno van Ravels is advocaat te Breda (AKD Prinsen Van Wijmen). Daarnaast is hij als hoogleraar 
verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is hij voorzitter van een bestuursorgaan, de 
Besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol.

2 Daarbij bouw ik ten dele voort op B.P.M. van Ravels, Vergoeding van planschade omstreeks 2005, 
Gst. 2006/7251, nr. 70; p. 255-270.
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2. Het materiële planschadevergoedingsrecht onder de 
 werking van artikel 49 WRO

Gedurende de meer dan 40 jaren dat artikel 49 WRO heeft gegolden heeft de toepassing van deze 
bepaling een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk was het een zelden toegepaste 
bepaling op grond waarvan nauwelijks substantiële vergoedingen werden toegekend. Sedert het 
einde van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd artikel 49 WRO betrekkelijk vaak toegepast en 
werden op basis daarvan niet zelden substantiële vergoedingen toegekend. Belangrijk daarbij was 
de wijziging in de wijze van geschilbeslechting. Aanvankelijk was de geschilbeslechting in plan-
schadezaken opgedragen aan het bestuur, althans aan de Kroon. Nadat het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens in 1985 had uitgesproken dat de Kroon niet als een onafhankelijke en 
onpartijdige instantie als bedoeld in artikel 6 EVRM kon worden beschouw, moest daar veran-
dering in komen.3 Vanaf het einde van de jaren ’80 werden planschadegeschillen beslecht door 
de bestuursrechter. Aanvankelijk was dat de Afdeling geschillen, rechtsprekend in eerste en enige 
aanleg. Later werd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, rechtsprekend in 
hoger beroep. 

Nog belangrijker was de steeds duidelijker gezicht krijgende wijziging van de interpretatie van 
de bedoelingen van de wetgever met artikel 49 WRO. De uitleg en de toepassing van dit artikel 
werden lang overheerst door de gedachte dat deze bepaling eigenlijk niet meer is dan een geco-
dificeerd specimen van toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten. 
Inmiddels wordt in de rechtspraak aangenomen dat bestuursorganen op grond van dit algemene 
rechtsbeginsel gehouden zijn tot compensatie van onevenredige schade die het gevolg is van hun 
op de behartiging van het openbaar belang gerichte en op zichzelf rechtmatig te achten optreden. 
Nadelen zijn bij de toepassing van dit aan de Franse jurisprudentie omtrent de égalité devant 
les charges publiques ontleende beginsel als ‘onevenredig’ te kwalificeren, indien zij buiten het 
normale maatschappelijke risico of normale ondernemersrisico vallen en op een beperkte groep 
burgers of instellingen drukken. Onevenredige nadelen dienen gelijkelijk over de gemeenschap 
verdeeld te worden, zo is de gedachte achter dit beginsel. De oudere literatuur en de oudere 
rechtspraak betreffende de toepassing van artikel 49 WRO berustte in belangrijke mate op de 
gedachte dat de wetgever met artikel 49 WRO zou hebben voorzien in compensatie van door 
bepaalde planologische maatregelen veroorzaakte onevenredige schade.4 Dat betekende derhalve 

3 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1.
4 P.C.E. van Wijmen, Artikel 49 W.R.O. Een poging om de impasse te doorbreken, BR 1978, p. 173-

192; G.J. de Groot, Vergoeding van planschade, (diss.), Bouwrecht Monografieën nr. 6, Kluwer: Alp-
hen aan den Rijn 1982, p. 14-23; RARO, Advies over het rapport van de Commissie artikel 49 WRO 
(1 maart 1994), ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij; Th. G. Drupsteen, Administratief schadevergoedings-
recht in Nederland, Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland, Zwolle, 1984; P.C.E. van Wijmen, Planschade in stroomversnelling, Agrarisch recht, 
1985, p. 306-320, i.h.b. p. 309; Th. G. Drupsteen, Vergelijkend schadevergoedingsrecht; vragen van 
aansprakelijkheid, in: Vergelijkend schadevergoedingsrecht, Preadvies Vereniging voor Bouwrecht, De-
venter1988, i.h.b. p. 23; J.A.M. van den Berk, Schadevergoeding voor rechtmatig toegebrachte schade, 
Zwolle, 1991. p. 33-44; De Haan, Drupsteen en Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel 
2, Deventer, 1998, p. 543 e.v.; Van Buuren, Backes, De Gier, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, der-
de druk, 1999, p 271-272; J.A.E. van der Does en G. Snijders, Overheidsprivaatrecht , Mon. Nieuw-
BW A-26, Deventer 2001; zie voorts P.J.J. van Buuren, De rechtsgrondslag van planschadevergoeding 
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ook dat een verzoek om vergoeding van planschade naar min of meer dezelfde criteria moest wor-
den beoordeeld als een verzoek om nadeelcompensatie en dat als uitgangspunt had te gelden dat 
geen compensatie wordt toegekend, tenzij de aanvrager aannemelijk maakt dat hij onevenredig 
benadeeld wordt door het op zichzelf rechtmatige overheidshandelen.5 Omgekeerd betekende dit 
dat in de nadeelcompensatiepraktijk, of althans bij de toepassing van het beginsel van de gelijk-
heid voor de openbare lasten, aansluiting werd gezocht bij de toepassing van artikel 49 WRO. 
Zo zijn in veel toegepaste en gekopieerde nadeelcompensatieregelingen formuleringen gehanteerd 
die rechtstreeks zijn ontleend aan artikel 49 WRO, terwijl in de toelichtingen daarbij regelmatig 
werd gerefereerd aan de toepassing van artikel 49 WRO.6 Na verloop van tijd kreeg echter in de 
literatuur en later ook in de rechtspraak de gedachte de overhand dat de wetgever met artikel 49 
WRO niet zozeer bedoeld heeft te voorzien in compensatie van onevenredige schade, maar veeleer 
heeft bedoeld de door bepaalde planologische maatregelen veroorzaakte schade voor vergoeding 
in aanmerking te laten komen, tenzij het bestuursorgaan deugdelijk motiveert dat de schade 
redelijkerwijze ten laste van betrokkene behoort te blijven.7 Van den Broek ging nog een stap 
verder. In haar in 2002 verschenen dissertatie heeft zij op basis van een analyse van de parlemen-
taire geschiedenis van de totstandkoming van artikel 49 WRO geconcludeerd dat ‘het recht op 
schadevergoeding bij wijziging van het planologische regime kan worden gefundeerd op het materiële 
rechtszekerheidsbeginsel’.8 Als ik het goed zie is de omwenteling in de rechtspraak aan het einde van 
de jaren ’80, begin van de jaren ’90 ingezet en is het aan het begin van dit millennium duidelijk 
geworden dat het roer in de rechtspraak ingrijpend was omgegaan. Het is inmiddels vaste recht-
spraak van de Afdeling bestuursrechtspraak dat een verzoek om toepassing van artikel 49 WRO 
een andere beoordeling vergt dan een verzoek om toepassing van het beginsel van de gelijkheid 
voor de openbare lasten.9 Deze interpretatie zou, zo was de gedachte, meer in overeenstemming 

naar huidig en komend recht, in: M. Lurks e.a. (red.), De grootste gemene deler - Opstellen aangeboden 
aan prof. mr. Th. G. Drupsteen, Deventer 2002, p. 281-289.

5 Zie B.P.M. van Ravels, Het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten, in: R.J.N. Schlössels, 
A.J. Bok, H.J.A.M. van Geest en S. Hillegers, In beginsel - Over aard, inhoud en samenhang van rechts-
beginselen in het bestuursrecht, Deventer : Kluwer 2004, alsmede B.P.M. van Ravels, De reikwijdte van 
het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten : een grensverkenning, in: P.F.A. Bierbooms e.a., 
Aspecten van aansprakelijkheid, Den Haag 2005, p. 73-96.

6 Reeds in het Rapport van de Commissie artikel 49 WRO, Ministerie van VROM, ’s-Gravenhage 
1983 wordt op p. 86 melding gemaakt van ‘het uitstralingseffect van de redactie van artikel 49 WRO’. 
Zie bijvoorbeeld de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999, Stcrt. 1999, 172 en de 
voorganger daarvan de Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat (d.d.14 januari 1991, Stb. 42).

7 L.A. van Montfoort, Planschadevergoedingsrecht, Zwolle 1990, p. 170. In dezelfde zin J.E. Hoïtink, 
Schadevergoeding in het omgevingsrecht: speurtocht naar ‘verklarende’ principes, VAR-reeks 128, Den 
Haag: BJu 2002, p. 207; B.P.M. van Ravels, Nadeelcompensatie en andere vergoedingen in de water-
staatszorg - Materiële aspecten van schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, VAR-reeks 128, Den 
Haag: BJu 2002, m.n. hoofdstuk 6, p. 363- 409.

8 G.M. van den Broek in haar dissertatie, Planschadevergoeding. Het recht op schadevergoeding bij wijzi-
ging van een planologisch regime, Deventer 2002, (p. 274). 

9 Vergelijk ABRvS 17 juli 2002, BR 2003, p. 331; ABRvS 12 november 2003, BR 2004, p. 427; 
ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0571, No. 200404777/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0572, No. 
200404817/1 en ABRvS 16 maart 2005 LJN: AT0570, No. 200404601/1; ABRvS 16 maart 2005, 
LJN: AT0554, No. 200400527/1; ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1131, No. 200406899/1 en 
No. 200406900/1; ABRvS 9 april 2008, LJN: BC9040, No. 200705041/1. r.o. 2.6., BR 2008, 108, 
p. 506 m.nt. J.W. van Zundert; JB 2008/125 m.nt. JT; M&R 2008, nr. 72 m.nt. JH; TBR 2009/61,  
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zijn met de bedoelingen van de wetgever. 

Deze gewijzigde uitleg is waarschijnlijk mede ingegeven door de nadruk die in de literatuur werd 
gelegd op de gedachte dat er slechts een gradueel verschil zou bestaan tussen planologische maat-
regelen en onteigening en dat er daarom geen reden bestond om ingrijpende verschillen in het 
materiële schadevergoedingsregime aan te nemen tussen gevallen waarin de schade werd veroor-
zaakt door ontneming van eigendom en gevallen waarin de schade werd veroorzaakt door een 
rechtmatige planologische maatregel.10 Een andere factor in de ontwikkeling van de toepassing 
van artikel 49 WRO lijkt te zijn gelegen in het streven naar een meer consistente en systematische 
toepassing van deze bepaling en een zekere afkeer van ‘vaagheid’. Dit leidde er uiteindelijk toe dat 
de toepassing van deze bepaling voorspelbaarder werd, minder afhankelijk van subjectieve beoor-
delingen en dat er substantiële vergoedingen werden toegekend.

2.1 Systeem beoordeling artikel 49 WRO

In de systematiek van de beoordeling van een aanvraag om toepassing van artikel 49 WRO zijn 
op hoofdlijnen twee elementen te onderscheiden. Het eerste element betreft de beantwoording 
van de vraag, of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een belang-
hebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of 
zal lijden. Het tweede element van de beoordelingssystematiek van artikel 49 WRO betreft de 
beantwoording van de vervolgvragen. De vraag namelijk, of de op basis van voormelde verge-
lijking gevonden schade redelijkerwijs geheel of ten dele ten laste van de aanvrager moet blijven 
en de vraag of schadevergoeding op een andere manier is verzekerd. In deze systematiek komt de 
eventuele schadevergoedingsverplichting geheel of gedeeltelijk te vervallen, indien deze schade 
redelijkerwijs geheel of ten dele ten laste van de aanvrager dient te blijven, of als de vergoeding 
van de schade anderszins verzekerd is. De redelijkheidsformule biedt in deze benadering een 
grond om in een concreet geval de in beginsel bestaande schadevergoedingsverplichting geheel of 
gedeeltelijk te laten vervallen. De redelijkheidsformule is in deze benadering een verzamelnaam 
voor verweren van het beslissende bestuursorgaan, of althans een ‘verminderingsgrond’ of een 
‘beperkende factor’. 

Schematisch komt het systeem op het volgende neer:

Voor een belanghebbende bestaat in beginsel recht op vergoeding van schade als:
•  een in artikel 49 WRO genoemde planologische maatregel leidt tot een planologisch nade-

liger situatie,
•  ten gevolge waarvan de aanvrager schade lijdt;

p. 61 m.nt. J.A.M.A. Sluysmans. Zie dienaangaande; B.P.M. van Ravels, Schadevergoeding bij recht-
matige overheidsdaad - maatwerk voor speciale en abnormale gevallen, in: S.C.J.J. Kortmann e.a. 
(red.), Onderneming en 10 jaar nieuw burgerlijk recht, Serie Onderneming en recht, deel 24, Deventer: 
Kluwer 2002 (b), p. 536-540.

10 O.a. P.C.E. van Wijmen, Artikel 49 W.R.O. Een poging om de impasse te doorbreken, BR 1978, p. 
173-192; G.J. de Groot, Vergoeding van planschade, (diss.), Bouwrecht Monografieën nr. 6, Kluwer: 
Alphen aan den Rijn 1982 p. 58 e.v.; P.C.E. van Wijmen, Art. 49 WRO vernieuwd? Slechte wijn in 
oude zakken!, O & A 2002, p. 66-72.
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Deze schade wordt niet (geheel) vergoed als:
•  de schade redelijkerwijs geheel of ten dele voor rekening van de aanvrager behoort te blijven, 

of 
•  als vergoeding van schade op een andere manier voldoende is verzekerd.

2.2 Belanghebbende

Een eerste voorwaarde om voor vergoeding van planschade in aanmerking te komen, is dat de-
gene die het verzoek indient als ‘belanghebbende ‘ kan worden aangemerkt. In de praktijk staat 
dit vereiste echter zelden of nooit aan toewijzing van een verzoek in de weg. Met belanghebbende 
in artikel 49 WRO wordt volgens de Afdeling bestuursrechtspraak gedoeld op degene die belang 
heeft bij een inhoudelijke behandeling van zijn verzoek.11 Degene die gemotiveerd stelt dat hij 
schade lijdt als gevolg van een planologische maatregel wordt reeds daarom als belanghebbende 
in de zin van artikel 49 WRO aangemerkt. Hij heeft belang bij een inhoudelijke behandeling van 
zijn verzoek. Wanneer de beweerdelijk benadeelde onroerende zaak eigendom is van de echtge-
note van de aanvrager en deze zaak deel uit maakt van de huwelijksgemeenschap is de echtgenoot 
aan te merken als belanghebbende, ook al staat de woning in het kadaster op naam van de echt-
genote.12

2.3 De reikwijdte van artikel 49 WRO

2.3.1 Limitatieve opsomming van relevante schadeoorzaken 

De reikwijdte van artikel 49 WRO is beperkt. Artikel 49 WRO biedt enkel een grondslag voor 
vergoeding van schade veroorzaakt door de in artikel 49 vermelde publiekrechtelijke rechtshan-
delingen, die hun grondslag vinden in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aanvankelijk boden 
slechts ‘de bepalingen van een bestemmingsplan’ een grondslag voor schadevergoeding. Nadien 
nam de Kroon aan dat ook een buitenplanse vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO (oud) 
onder de reikwijdte van deze bepaling viel. Vervolgens heeft de wetgever in 1986 de reikwijdte 
van deze bepaling verder uitgebreid door naast bepalingen van een bestemmingsplan nog een aan-
tal andere planologische maatregelen ‘planschadegevoelig’ te maken.13 Toegevoegd werden onder 
meer besluiten ‘omtrent vrijstelling, als bedoeld in de artikelen 17, 18, 18a of 19’ (dat wil zeggen 
buitenplanse vrijstellingen). Voorts werden ministeriële en provinciale aanwijzingsbesluiten als 
bedoeld in artikel 37 WRO ‘planschadegevoelig’ gemaakt.

Artikel 49 biedt dus geen grondslag voor vergoeding van schade veroorzaakt door ruimtelijke re-
levante feitelijke handelingen van de overheid of van particulieren. Artikel 49 biedt evenmin een 
grondslag voor vergoeding van schade veroorzaakt door rechtshandelingen van de overheid naar 
burgerlijk recht, of voor schade veroorzaakt door weigeringen om zodanige handeling te verrich-

11 Zie inmiddels ABRvS 15 februari 2006, LJN: AV1760, No. 200504305/1(Wageningen). Niet hele-
maal duidelijk is of de definitie van ‘belanghebbende’ in artikel 1:2, lid 1 Awb bepalend is voor de 
uitleg die aan dit begrip in artikel 49 WRO moet worden gegeven, of dat dit artikel een autonoom 
belanghebbende-begrip kent. Vgl. HR 21 juni 2002, AB 2002,334 m.nt. PvB.

12 ABRvS 13 februari 2008, LJN: BC4245, No. 200703560/1.
13 Wet van 21 november 1985, Stb. 623.
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ten.14 Het biedt ook een grondslag voor vergoeding van schade die veroorzaakt is door niet op de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening gebaseerde maatregelen. Men denke aan overheidsmaatregelen 
gebaseerd op andere wetten, zoals de Wegenverkeerswet of de Wet milieubeheer, of aan besluiten 
gebaseerd op plaatselijke verordeningen.15 

Voorts komt slechts schade veroorzaakt door een rechtskracht hebbende planologische maatregel 
voor vergoeding in aanmerking. Aanvankelijk kwam overigens slechts schade veroorzaakt door 
een onherroepelijke planologische maatregel voor vergoeding in aanmerking.16 Deze rechtspraak 
had tot consequentie dat schade die was veroorzaakt door een rechtskracht hebbend, maar (nog) 
niet in rechte onaantastbaar geworden besluit, niet voor vergoeding in aanmerking kwam. In de 
literatuur is gepleit voor een wijziging van de rechtspraak op dit punt.17 Een rechtskracht heb-
bend, maar nog niet onherroepelijk geworden besluit kan immers in de periode tussen het rechts-
kracht krijgen en het in rechte onaantastbaar worden daarvan wel degelijk schade veroorzaken. 
Niet valt in te zien waarom die schade niet voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen. 
De Afdeling is sedert 15 januari 2003 ‘van oordeel, dat die schade voor vergoeding in aanmerking 
kan komen op de voet van art. 49 WRO, indien het schadeveroorzakende besluit nadien alsnog onher-
roepelijk wordt. In dat geval is niet de datum van onherroepelijk worden, maar de datum waarop het 
beweerdelijk schadeveroorzakende besluit rechtskracht krijgt beslissend voor het antwoord op de vraag 
of tengevolge van het nieuwe planologische regime schade is geleden’.18 Deze wijziging betekende 
overigens niet dat het moment van onherroepelijk worden van een planologische maatregel niet 
langer relevant werd geacht. In de rechtspraak werd er immers van uitgegaan dat een inhoudelijke 
beslissing op een verzoek om planschadevergoeding eerst kan worden genomen nadat de betref-
fende planologische maatregel onherroepelijk is geworden. Eerst op dat moment kan er van uit 
worden gegaan dat deze maatregel als rechtmatig is te kwalificeren.19 Dat is van belang, omdat 
schade veroorzaakt door een onrechtmatige planologische maatregel niet op grond van artikel 49 
WRO voor vergoeding in aanmerking komt.

Schade veroorzaakt door onrechtmatige feitelijke handelingen of rechtshandelingen, respectieve-
lijk het gedogen daarvan, kan niet op grond van artikel 49 WRO voor vergoeding in aanmerking 
komen.20 

14 ABRvS 18 december 2008, LJN: BG8265, No. 200808528/1 en 200808528/2.
15 ABRvS 25 februari 2009, LJN: BH3961, No. 200802812/1; ABRvS 21 januari 2009, LJN: BH0433, 

No. 200801910/1; ABRvS 20 december 2006, LJN:  AZ4801;
 
ABRvS 20 december 2006, 

LJN: AZ4801, No. 200602293/1; ABRvS 23 augustus 2006, LJN: AY6752, No. 200600926/1.
16 Vgl. ABRvS 22 april 1999, BR 2000, p. 56 m.nt. P.C.E. van Wijmen.
17 B.P.M. van Ravels, ‘Planologische schaduwschade’, in: A. van Hall e.a. (red.), De Staat van Water, 

Lelystad 1999, getiteld.
18 AB 2003,121 m.nt. G.M. van den Broek; BR 2003, p. 237 m.nt. J.W. van Zundert en van diezelf-

de da tum Gst. 2003, 29 m.nt. A.R. Neerhof; ABRvS 12 november 2003, LJN:  AN7851,  No. 
 200204306/1. 

19 ABRvS 15 januari 2003, BR 2003, p. 237 .
20 ABRvS 6 augustus 2008, LJN: BD9431, No. 200707773/1; ABRvS 13 februari 2008, LJN: BC4232, 

No. 200704133/1; ABRvS 31 oktober 2007, LJN: BB6821, No. 200702109/1; ABRvS 28 maart 
2007, LJN: BA1687, No. 200607943/1; ABRvS 19 juli 2006, LJN: AY4256, No. 200509976/1. 
Vergelijk ook: ABRvS 10 januari 2007, LJN: AZ5860, No. 200602660/1.
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2.3.2 Artikel 49 WRO exclusief voor op WRO gebaseerd bestuursoptreden?

Artikel 49 WRO voorziet evenmin in vergoeding van schade veroorzaakt door andere planolo-
gische maatregelen dan de in artikel 49 genoemde.21 Schade veroorzaakt door een Planologische 
Kernbeslising, een streekplan, een structuurplan, of een voorbereidingsbesluit, komt derhalve niet 
op grond van artikel 49 WRO voor vergoeding in aanmerking. 

Bijzondere aandacht vragen de zogenoemde flexibiliteitsbepalingen die krachtens de WRO in 
bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. Van belang waren met name de wijzigings-
bevoegdheid en de uitwerkingsplicht bedoeld in artikel 11 WRO, alsmede de binnenplanse vrij-
stellingsbevoegdheid van artikel 15 WRO. Voor de toepassing van artikel 49 WRO waren er 
belangrijke verschillen tussen deze planologische maatregelen. Wijzigingsplannen konden wél 
een afzonderlijke grondslag vormen voor vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO. 
Uitwerkingsplannen en binnenplanse vrijstellingen konden dat niet. Zij leverden geen zelfstan-
dige grond op voor het toekennen van planschadevergoeding. Een wijzigingsplan als bedoeld in 
artikel 11 WRO moest worden geacht van het (moeder-)plan deel uit te maken (artikel 11, lid 
6 WRO). Desondanks werd in de rechtspraak aangenomen dat een wijzigingsplan, anders dan 
een uitwerkingsplan, wél een zelfstandige grond voor het toekennen van planschadevergoeding 
kan opleveren.22 Een wijzigingsplan werd in de planschaderechtspraak, in verregaande mate gelijk 
gesteld met een herziening van een bestemmingsplan. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de 
omstandigheid dat de inhoud van een wijzigingsplan doorgaans minder voorspelbaar is dan die 
van een uitwerkingsplan, terwijl het gebied waarop een wijzigingsplan betrekking heeft veelal 
omvangrijker is.

De vraag is gerezen, of en zo ja in hoeverre het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten 
een benadeelde uitkomst zou kunnen bieden in gevallen waarin schade is veroorzaakt door op de 
WRO gebaseerd bestuursoptreden, maar artikel 49 WRO geen uitkomst biedt. Kortom: heeft 
artikel 49 WRO exclusieve werking ten aanzien van op de WRO gebaseerd bestuursoptreden? 
Aanvankelijk oordeelde de Afdeling dat artikel 49 WRO een uitputtende regeling geeft voor de 
vergoeding van schade, ‘veroorzaakt door op de WRO gebaseerd bestuursoptreden’.23 Deze formule-
ring lijkt inmiddels verlaten te zijn.24 Inmiddels overweegt de Afdeling ‘dat voor nadeelcompensatie 
slechts plaats zou kunnen zijn, voorzover appellante schade heeft geleden door andere besluiten dan die 
welke op grond van art. 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening een titel voor schadevergoeding kunnen 
vormen’.25 Deze formulering lijkt enige ruimte te laten voor aanvullende werking van het beginsel 
van de gelijkheid voor de openbare lasten in gevallen waarin een belanghebbende schade heeft 
geleden door andere besluiten dan die welke op grond van artikel 49 van de WRO een titel voor 

21 ABRvS 23 juli 2008, LJN: BD8317, No. 200707206/1.
22 ABRvS 25 september 1995, BR 1996, p. 747 m.nt. P.C.E. van Wijmen.
23 ABRvS 17 juli 2002, AB 2002, 395 m.nt. ARN, BR 2003, 331, m.nt. J.W. van Zundert.
24 Zie ook: G.M. van den Broek, De verhouding tussen art. 49 WRO en het zelfstandig schadebesluit 

gebaseerd op het égalitébeginsel, O&A 2003, p. 101-108; B.P.M. van Ravels, De reikwijdte van het 
beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten: een grensverkenning, in: P.F.A. Bierbooms e.a., 
Aspecten van aansprakelijkheid, Den Haag 2005, p. 73-96, alsmede de noot bij ABRvS 28 juni 2006, 
AB 2007, 20.

25 ABRvS 31 maart 2004, LJN: AO6524, No. 200302847/1; ABRvS 26 mei 2004, LJN: AO9985, No. 
200305793/1.
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schadevergoeding kunnen vormen.26 Artikel 49 van de WRO geeft echter een uitputtende rege-
ling voor de vergoeding van schade veroorzaakt door de in deze bepaling vermelde planologische 
maatregelen. Er bestaat daarnaast geen aanspraak op toekenning van nadeelcompensatie op grond 
van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten ter zake van door zodanige maatregel 
veroorzaakte schade.27 

2.3.3 Uitbreiding reikwijdte

In enkele bijzondere wetten werd de reikwijdte van artikel 49 WRO uitgebreid doordat bepaalde 
planologische maatregelen onder de werking van artikel 49 WRO worden gebracht. Zo verklaarde 
artikel 19 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing, artikel 49 WRO van overeenkomstige 
toepassing op gevallen waarin een belanghebbende schade lijdt als gevolg van het van kracht 
worden van een leefmilieuverordening.28 Daarnaast volgde sedert 15 oktober 2000 uit artikel 15, 
zesde lid van de Tracéwet, in samenhang met artikel 19 en artikel 49, aanhef en onder b, van de 
WRO, dat tracébesluiten, voorzover deze in strijd zijn met het oude bestemmingsplan, ook onder 
het bereik van artikel 49 WRO vallen.29 

2.3.4 Voorrangsregelingen

Inmiddels zijn enige bepalingen in werking getreden die voorschrijven dat artikel 49 WRO, res-
pectievelijk afdeling 6.1 en volgende Wro in bepaalde gevallen buiten toepassing dient te blijven. 
Deze bepalingen hebben vooral tot gevolg dat een ander orgaan dan het gemeentebestuur bevoegd 
is om te beslissen omtrent vergoeding van planschade. Het gaat daarbij in grote lijnen om geval-
len waarin planologische maatregelen worden genomen met het oog op de realisering van grote 
infrastructurele projecten (aanleg van land- water, en spoorwegen; uitbreiding van luchtvaartter-
reinen e.d.). Deze wettelijke bepalingen beogen een oplossing te bieden voor enige problemen die 
voortvloeien uit de samenloop van de competenties van verschillende bestuursorganen ter zake 
van beslissingen omtrent vergoeding van schade veroorzaakt door besluiten of handelingen die 
met het oog op de realisering van bepaalde grote ruimtelijke projecten worden genomen. Deze 
samenloop leidt tot een voor de burger onoverzichtelijke situatie waarin verschillende bestuurs-
organen bevoegd zijn om te beslissen omtrent vergoeding van de door hem geleden schade. Ook 
voor de betrokken bestuursorganen kunnen problemen rijzen, bijvoorbeeld op het punt van de 
draagplicht ter zake van de kosten van toepassing van deze schadevergoedingsbepalingen. Om 
deze problemen het hoofd te bieden wordt, uitgaande van de één-loket-gedachte, één bestuursor-

26 ABRvS 19 juli 2006, LJN: AY4259, No. 200510441/1; zie dienaangaande ook HR 11 april 2008, 
LJN: BC1649, C06/208HR, r.o. 3.10.4 en HR 11 november 2007, LJN: BB3776, C06/156HR.

27 ABRvS 18 december 2008, LJN: BG8265, No. 200808528/1 en 200808528/2.
28 ABRvS 20 april 2005, LJN: AT4230, No. 200405364/1.
29 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0570, No. 200404601/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0572, No. 

200404817/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0571, No. 200404777/1, betreffende de toepassing 
van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute. Zie voorts het op 30 november 2005 in werking 
getreden artikel 20d van de Tracéwet. Deze bepaling is (Stb. 2005, 601). Thans geldt een tracébesluit 
van de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de Tracéwet ook als projectbesluit als bedoeld 
in 3.29, eerste lid, Wro of als besluit ex 3.42 Wro. In aanmerking genomen het bepaalde in artikel 6.1, 
tweede lid, aanhef en onder d Wro vallen deze tracébesluiten daarmee in beginsel onder de werking 
van artikel 6.1 Wro, zij het dat dienaangaande een voorrangsregeling geldt.
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gaan op rijksniveau bevoegd om te beslissen omtrent vergoeding van schade veroorzaakt door in 
beginsel alle rechtmatige maatregelen die genomen worden met het oog op de realisering van zo’n 
project. Zo bepaalde artikel 20d van de Tracéwet dat, voorzover blijkt dat een belanghebbende 
ten gevolge van een tracébesluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te 
zijnen laste behoort te blijven, en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door 
aankoop, onteigening of op andere wijze is verzekerd, de minister hem op zijn verzoek een naar 
billijkheid te bepalen schadevergoeding toekent. Het tweede lid van dit artikel bepaalde vervol-
gens dat artikel 49 WRO buiten toepassing blijft voor zover de belanghebbende met betrekking 
tot de schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid30 
Deze voorrangsregeling is overeenkomstig een advies van de Commissie van Advies inzake de 
Waterstaatswetgeving in de wet opgenomen31 Een zelfde voorrangsregeling trof men aan in artikel 
48a, lid 1 WRO voor onherroepelijke rijksprojectbesluiten32 en treft men aan in artikel 17, tweede 
lid van de Spoedwet wegverbreding, in artikel 7.12 a van de Waterwet en in artikel 8.31 van de 
Wet luchtvaart33 voor het luchthavenindelingbesluit of het luchthavenverkeerbesluit betreffende 
luchthaven Schiphol. Deze wettelijke bepalingen voorzien in een oplossing voor de problemen 
waarvoor tot nog toe een uitkomst is gezocht door middel van ad hoc-oplossingen als deRege-
ling Nadeelcompensatie Betuweroute34, de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap 
HSL-Zuid, A16 en A435 en de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schip-
hol.36 Het is overigens de vraag, of voorrangsregelingen ook gevolgen hebben voor het toepas-
selijke materiële schadevergoedingsregime: geldt in geval een voorrangsregeling van toepassing is 
ook het planschadevergoedingsregime, of geldt het regime van het beginsel van de gelijkheid voor 
de openbare lasten?

2.4 Planologische verslechtering 

Indien eenmaal is vastgesteld dat de gestelde schadeoorzaak binnen de reikwijdte van artikel 49 
WRO valt, dient zich de vraag aan, of sprake is van een wijziging van het planologische regime 
waardoor een belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan 
hij schade lijdt of zal lijden. Een belanghebbende komt in een planologisch nadeliger situatie te 
verkeren, wanneer de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden van het eigen perceel onder het nieuwe 
planologische regime (per saldo) beperkter zijn dan de mogelijkheden die het voorafgaande pla-
nologische regime bood. Een belanghebbende komt voorts in een planologisch nadeliger positie 
te verkeren wanneer de bouw- en/of gebruiksmogelijkheden die op basis van het nieuwe planolo-
gische regime op in de nabijheid gelegen percelen kunnen worden gerealiseerd, nadeliger gevolgen 

30 Wet van 20 oktober 2005 tot wijziging van de Tracéwet (tweede tranche), Stb. 2005, 557. Deze bepa-
ling is in werking getreden op 30 november 2005 (Stb. 2005, 601).

31 Memorie van toelichting bij wijziging van de Tracéwet (tweede tranche), Kamerstukken II 2004/05, 29 
859, nr. 3, p. 8-9. Zie briefadvies 24 april 2003 betreffende schadevergoeding en nadeelcompensatie 
in relatie tot de evaluatie van de Tracéwet (www.cawsw.nl).

32 Wet van 20 oktober 2005 tot wijziging van de Tracéwet (tweede tranche), Stb. 2005, 557. Deze bepa-
ling is in werking getreden op 30 november 2005 (Stb. 2005, 601).

33 Ingevoegd bij wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het 
gebruik van de luchthaven Schiphol (Stb. 2002, 374).

34 Stcrt. 1996, 189.
35 Stcrt. 1998, 70.
36 Stcrt. 1998, 223.



100

40 jaar Instituut voor Bouwrecht

hebben dan de mogelijkheden die op basis van het voorheen geldende regime maximaal werden 
toegestaan.37

2.4.1 Planologische vergelijking

Ter beantwoording van de vraag naar een eventuele planologische verslechtering wordt bij de 
toepassing van artikel 49 WRO een vaste methode gehanteerd: de zogenoemde planologische 
vergelijking. Er dient, gelet op de aard van de bij toepassing van artikel 49 WRO relevante scha-
deoorzaken, per planologische mutatie een vergelijking te worden gemaakt tussen opeenvolgende 
juridische regimes.38 Dat wil zeggen een vergelijking tussen de beweerdelijk schadeveroorzakende 
planologische maatregel en het planologische regime dat onmiddellijk daaraan voorafgaand gold. 
In beginsel dienen alle bepalingen van het oude en nieuwe regime in de vergelijking te worden 
betrokken. Wanneer voor het van kracht worden van de beweerdelijk schade veroorzakende pla-
nologische mutatie geen bestemmingsplan gold, moet bezien worden of en zo ja in hoeverre 
stedebouwkundige voorschriften van de bouwverordening beperkingen opleverden.39 

2.4.2 Niet de feitelijke situatie maar maximaal ingevulde planologische 
regimes 

Van groot belang is dat bij de planologische vergelijking niet de feitelijke situaties van belang zijn, 
maar – behoudens uitzonderlijke gevallen – hetgeen op grond van het oude planologische regime 
maximaal kon worden gerealiseerd en hetgeen na de planologische maatregel maximaal kan wor-
den gerealiseerd, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.40 De 
gedachte achter deze lijn in de rechtspraak is vermoedelijk dat de relevante schadeoorzaken geen 
feitelijke gedragingen zijn, maar wijzigingen in normering, althans wijzigingen in planologische 
juridische regimes. Een redelijk denkende en handelende belanghebbende, die goed geïnformeerd 
is of zich goed heeft laten informeren, zal bij investeringbeslissingen aangaande onroerende zaken 
die gevoelig zijn voor planologische mutaties niet zozeer kijken naar de feitelijk bestaande situ-
atie, maar zal ook bezien wat het planologische regime maximaal mogelijk maakt. Dat het niet 
om een vergelijking van feitelijke situaties gaat, maar om een maximaal ingevulde planologische 
vergelijking, met inachtneming van een vaste peildatum, stuit in de praktijk vaak op onbegrip. 
Zo stelde een eigenaar van een woning dat hij schade leed als gevolg van een bestemmingsplan 
dat voorzag in de aanleg van Rijksweg 73. Hij adstrueerde zijn betoog aan de hand van een foto, 
teneinde duidelijk te maken dat hij voorheen in het geheel geen lichthinder ondervond omdat 
het licht van auto’s op de straat werd afgeschermd door opgaande beplanting in zijn tuin terwijl 
daarvan in de nieuwe situatie geen sprake meer is omdat auto’s omhoog rijden vanuit de tunnel. 
Dit betoog werd door de Afdeling verworpen, omdat de door betrokkene geschetste oude situatie 
niet de planologische doch de feitelijke situatie betreft, die niet in de planvergelijking mag worden 

37 ABRvS 8 augustus 2007, LJN:  BB1304,  No. 200700731/1; ABRvS 24 december 2008, 
LJN: BG8271, No. 200801164/1.

38 ABRvS 16 maart 2005, Gst. 2005, 7228/68 m.nt.J.M.H.F. Teunissen; LJN:  AT0550, No. 
200404015/1; zie eerder ABRvS 29 januari 2001, No. 199903920/1.

39 ABRvS 2 december 2003, LJN: AO0845, No. 200301439/1.
40 ABRvS 11 maart 2009, LJN: BH5522, No. 200808368/1/H2; ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1690, 

No. 200606983/1; ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6022, No. 200607780/1; ABRvS 28 maart 2007, 
LJN: BA1693, No. 200605596/1; ABRvS 23 januari 2008, LJN: BC2532, No. 200703290/1.
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betrokken.41

2.4.3 Uitzondering: onwaarschijnlijkheid maximale invulling

Niet zelden wordt door de belanghebbende de stelling opgeworpen dat een maximale invulling 
van het oude regime in het betreffende geval slechts in theorie denkbaar zou zijn, maar dat het in 
de praktijk buitengewoon onwaarschijnlijk zou zijn dat deze maximale invulling daadwerkelijk 
zou plaats vinden. Om die reden zou bij de planvergelijking geen rekening mogen worden ge-
houden met een maximale invulling van het oude regime. Een vergelijkbaar betoog wordt soms 
door een gemeentebestuur naar voren gebracht, maar dan voor wat betreft het nieuwe regime. 
De Afdeling is niet spoedig bereid een dergelijk betoog te aanvaarden. Inmiddels hanteert de 
Afdeling op dit punt al enige tijd een vaste overweging. Deze luidt: ‘Slechts wanneer realisering 
van de maximale mogelijkheden van het planologische regime met aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid kan worden uitgesloten, kan daarin aanleiding worden gevonden om te oordelen dat van 
voormeld uitgangspunt afgeweken moet worden’.42 Zodanige uitzondering wordt in de rechtspraak 
zelden aangenomen. Het ligt in beginsel op de weg van degene die zich op zodanige uitzonde-
ring beroept om aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor het aannemen daarvan is 
voldaan. Dat een bepaalde invulling van de bouwmogelijkheden niet voor de hand lag vormt in 
dit verband geen valide argument.43 Ook de omstandigheid dat de gemeenteraad een bepaalde 
functiewijziging niet waarschijnlijk acht, impliceert niet dat deze wijziging met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid is uit te sluiten.44 Het verwijzen naar een discretionaire bevoegdheid 
met een zekere beleidsvrijheid is evenmin voldoende om aan te nemen dat met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid een maximale invulling kan worden uitgesloten.45 Dat een agrariër 
er de voorkeur aan geeft om bepaalde agrarische bebouwing uit praktische overwegingen in de 
buurt van zijn boerderij en stallen te hebben en niet verderop van zijn land, is, eveneens onvol-
doende om aan te nemen dat realisering van deze bebouwing elders met aan zekerheid grenzen 
waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten.46 Ook de enkele mededeling van de eigenaar van de 
bewuste gronden of opstallen dat de gronden uitsluitend voor bepaalde doeleinden gebruikt zul-
len of kunnen worden, is daarvoor ontoereikend.

Inmiddels heeft de Afdeling enige uitspraken gewezen waarin wél zo’n uitzondering wordt aange-

41 ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1693, No. 200605596/1.
42 ABRvS 21 december 2005, LJN:  AU8481, No. 200502248/1; ABRvS 26 oktober 2005; 

LJN: AU5004, No. 200502712/1; ABRvS 5 oktober 2005, LJN: AU3803 No. 200502787/1; ABRvS 
14 september 2005, LJN: AU2629, No. 200502449/1; ABRvS 14 september 2005, LJN: AU2632, 
No. 200410090/1; ABRvS 17 augustus 2005, LJN:  AU1125, No. 200407377/1; ABRvS 6 juli 
2005, No. 200407983/1; ABRvS, 4 mei 2005, LJN: AT5122, No. 200407522/1; ABRvS 20 april 
2005, LJN: AT4213, No. 200407509/1; ABRvS 30 maart 2005, LJN: AT2807, No. 200405136/1; 
ABRvS 20 juli 2005, LJN: AT9643, No. 200409514/1; ABRvS 10 maart 2004, LJN: AO5177, No. 
200301636/1.

43 ABRvS 22 februari 2006, LJN: AV2272, No. 200504978/1.
44 ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9733, No. 200801168/1.
45 ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6022, No. 200607780/1.
46 ABRvS 29 augustus 2007, LJN:  BB2510,  No. 200700728/1; zie ook ABRvS 14 januari 2009, 

LJN: BG9746, No. 200803416/1.
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nomen.47 Een uitzondering werd bijvoorbeeld aangenomen in gevallen waarin een bebouwings-
mogelijkheid van het eigen perceel kwam te vervallen, terwijl onder het oude regime voor realise-
ring van deze bebouwingsmogelijkheid ook nog andere vergunning(en) nodig waren, die gelet op 
geldend beleid niet verleend zouden worden.48 Wanneer een aanvrager zich kan beroepen op een 
in een sectorale wet opgenomen verbod (behoudens vergunning) op maximale invulling van het-
geen planologisch mogelijk was, zal het bestuur teneinde aan de consequenties van deze stelling 
te ontkomen, aannemelijk hebben te maken dat niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid viel uit te sluiten dat de op grond van de sectorwet benodigde vergunning of ontheffing zou 
zijn verleend.49 Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van vergelijkbare gevallen aannemelijk worden 
gemaakt. Ook feitelijke, (bouw-)technische beperkingen of (technische) milieunormen kunnen 
soms in de weg staan aan een maximale invulling van hetgeen, louter vanuit planologisch oogpunt 
bezien, mogelijk is of was.50 Hetzelfde geldt voor problemen van privaatrechtelijke aard. Ook die 
kunnen onder omstandigheden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan de maxi-
male invulling in de weg staan.51

2.4.4 Niet alleen gronden waarop wijziging betrekking heeft

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bij herhaling geoordeeld dat bij de planologische vergelij-
king niet alleen rekening moet worden gehouden met de planologische mogelijkheden op gron-
den waarvan het planologisch regime is gewijzigd. Er moet ook rekening worden gehouden met 
de planologische mogelijkheden van de gronden gelegen tussen de gronden waarop de planologi-
sche mutatie betrekking heeft, en de onroerende zaak ten aanzien waarvan vergoeding van schade 
wordt verzocht.52 Dit is vooral van belang in zichtschadekwesties (uitzicht vanuit, of zicht op). 
Stel bijvoorbeeld dat iemand betoogt dat het uitzicht vanuit zijn woning minder wordt vanwege 
de plaatsing van geluidsschermen op enige afstand daarvan. Hij zal dan tevergeefs betogen dat de 
planologische vergelijking uitsluitend betrekking dient te hebben op de grond waarop het geluids-
scherm is opgericht en dat de gronden gelegen tussen het geluidsscherm en de woning daarbij 
niet betrokken zou mogen worden. De planologische mogelijkheden van deze gronden kunnen 
immers eveneens gevolgen hebben voor het uitzicht van de woning. 

2.4.5 Geobjectiveerde vergelijking

De hiervoor reeds gesignaleerde spanning tussen de juridische werkelijkheid en de ‘gewone’ wer-
kelijkheid ziet men ook terugkeren in de planschaderechtspraak waarin de Afdeling benadrukt 
dat bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding op grond van artikel 49 van de 

47 ABRvS 18 januari 2006, BR 2006, p. 640; ABRvS 15 maart 2006, LJN: AV5066.
48 ABRvS 13 december 2006; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0329; zie voorts: ABRvS 15 maart 2006, 

LJN: AV5066 .
49 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0570, No. 200404601/1.
50 ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7332, No. 200702220/1; ABRvS 16 mei 2007, LJN: BA5249, 

No. 200607788/1; ABRvS 16 februari 2005, LJN: AS6237, No. 200404580/1. 
51 ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9781, No. 200801990/1.
52 ABRvS 26 oktober 2005, LJN:  AU5005, No. 200502979/1; ABRvS 14 september 2005, 

LJN: AU2632, No. 200410090/1; ABRvS 13 oktober 2004, No. 2004038901/1; ABRvS 24 mei 
2006, LJN: AX4424, No. 200506199/1; ABRvS 7 maart 2007, LJN: BA0097, No. 200604214/1; 
ABRvS 6 augustus 2008, No. 200707773/1.
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WRO ‘een geobjectiveerde vergelijking (dient) te worden gemaakt tussen de beweerdelijk schade-
veroorzakende planologische maatregel en het voordien geldende planologische regime’.53 Subjec-
tieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, mogen bij de vergelijking 
geen rol spelen.niet om de beantwoording van de vraag of vanuit de subjectieve beleving van 
appellant sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade, maar of, bezien vanuit 
de positie van een redelijk denkend en handelend koper,objectief bezien in ruimtelijk opzicht een 
nadelige invloed heeft.54 Bij de beoordeling of bebouwing of gebruik in ruimtelijk opzicht een 
nadelige invloed heeft op de omgeving kan de aard van de bebouwing of gebruik een rol spelen, 
maar niet het negatieve imago dat aan een bepaald soort inrichtingen kleeft. Deze benadering 
leidde er onder meer toe dat eigenaren van woningen die zich geconfronteerd zagen met de pla-
nologische mogelijkheid om in de nabijheid van hun woning een sexinrichting, of een 24-uurs 
opvang voor drugsverslaafden te realiseren, geen aanspraak konden maken op vergoeding van 
de schade verband houdende met de negatieve gevoelswaarde verband houdende met het imago 
daarvan.55

2.4.6 Alleen ruimtelijke relevante gevolgen

Bij de beoordeling of sprake is van een planologisch nadeliger situatie ten gevolge van een pla-
nologische wijziging, zijn voorts slechts ruimtelijke gevolgen relevant.56 In het planschadevergoe-
dingsrecht wordt derhalve een onderscheid gemaakt tussen ruimtelijk relevante gevolgen van een 
planologische wijziging en andere gevolgen. Slechts de nadelige ruimtelijke gevolgen komen voor 
compensatie in aanmerking.57 Dat betekent bijvoorbeeld dat de nadelige gevolgen van gedragin-
gen en de leefwijze van de bewoners, of de gedragingen van concurrerende ondernemers niet aan 
het nieuwe regime worden toegerekend.58 Toename van concurrentie en daaruit voortvloeiende 
inkomensschade kan weliswaar het gevolg zijn van een planologische wijziging, maar is blijkens 
vaste rechtspraak geen ruimtelijk relevant gevolg.59

Illustratief is het aan een recente uitspraak van de Afdeling ontleende voorbeeld van een apotheker 
te Ridderkerk. Nadat deze apotheker zich – tevergeefs – had verzet tegen het bestemmingsplan dat 
vestiging van een concurrent in zijn vestigingsgebied mogelijk maakte, vroeg deze vergoeding van 
planschade.ij verzocht om vergoeding van de schade die hij stelde te lijden doordat een wijziging 
van het bestemmingsplan ‘Ridderkerk Oost’ de vestiging van een gezondheidscentrum met apo-
theek in de directe nabijheid van zijn apotheek mogelijk had gemaakt. Dat verzoek werd door het 

53 ABRvS 8 augustus 2007, LJN: BB1304, No. 200700731/1.
54 ABRvS 13 juni 2007, LJN: BA7100, No. 200602289/1.
55 ABRvS 10 januari 2007, BR 2007, p. 336 m.nt. J.W. van Zundert; ABRvS 28 maart 2007, BR 2007, 

p. 520 m.nt. J.W. van Zundert; ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6002, No. 200608652/1.
56 ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0328, No. 200705952/1; ABRvS 8 augustus 2007, LJN: BB1304, No. 

200700731/1; ABRvS 23 april 2008, LJN:  BD0328,  No. 200705952/1;ABRvS 4 juli 2007, 
LJN: BA8727, No. 200609219/1; ABRvS 6 april 1999, BR 2000, p. 516.

57 ABRvS 8 augustus 2007, LJN: BB1304, No. 200700731/1; ABRvS 4 juli 2007, LJN: BA8727, No. 
200609219/1; ABRvS 26 juli 2006, LJN: AY5035, No. 200507330/1.

58 ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0328, No. 200705952/1.
59 ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9739, No. 200802868/1; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0328; 

ABRvS 8 augustus 2007, LJN: BB1304; ABRvS 4 juli 2007, LJN: BA8727; ABRvS 30 mei 2007, 
LJN: BA6002 ; ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1687.
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gemeentebestuur afgewezen en mocht volgens de rechtbank en de Afdeling rechtmatig worden 
afgewezen. Onder verwijzing naar inmiddels vaste rechtspraak werd geoordeeld dat de raad zich 
terecht op dat standpunt heeft gesteld, dat de toegenomen concurrentie weliswaar kan worden 
aangemerkt als een gevolg van de planologische mutatie, maar niet als een ruimtelijk relevant 
gevolg daarvan kan worden beschouwd. 

Men zou deze lijn in de rechtspraak wellicht ook kunnen zien als een toepassing van de hierna 
te behandelen causaliteitsbenadering bij toepassing van artikel 49 WRO.60Het zal, denk ik, in de 
praktijk niet altijd eenvoudig zijn een onderscheid te maken tussen objectief bezien, ruimtelijk 
relevante gevolgen en andere gevolgen.

2.4.7 Overgangsbepalingen en planologische vergelijking

Het is vaste rechtspraak dat bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbe-
palingen van het oude planologische regime in beginsel niet mogen worden vergeleken met de 
mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoorschriften van het nieuwe planologische regime.61 
Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat het overgangsrecht bij een bestemmings-
plan betrekking heeft op een bestaande situatie die afwijkt van de in het plan opgenomen bestem-
mingsregeling voor de desbetreffende gronden.62 De omstandigheid dat deze bestaande situatie 
niet past binnen deze bestemmingsregeling betekent dat beoogd wordt om aan deze situatie een 
einde te maken binnen de planperiode. Aldus zijn de overgangsbepalingen bij een bestemmings-
plan van een andere orde dan de voorschriften betreffende bestemmingen. Om deze reden moeten 
bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het oude plano-
logische regime niet worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de bestemmingsvoor-
schriften van het nieuwe planologische regime, aldus de Afdeling. De Afdeling verwerpt de stel-
ling dat de bestaande overgangsrechtelijke situatie wellicht definitief zal worden bestendigd, met 
de overweging dat met het overgangsrecht wordt beoogd om aan de bestaande situatie een einde 
te maken binnen de planperiode.63 In de rechtspraak is een uitzondering op deze regel aanvaard. 
De Afdeling heeft bij herhaling aangenomen dat de verstrekkende werking van een overgangs-
bepaling, alsmede de (algemene) redactie daarvan in bijzondere gevallen aanleiding kunnen zijn 
om een uitzondering te maken op deze regel in dier voege dat de mogelijkheden ingevolge de 
overgangsbepalingen wél dienen te worden betrokken in de planvergelijking.64 Deze rechtspraak 
zag op gevallen van indirecte schade in de vorm van waardevermindering, waarbij onder het oude 

60 In de uitspraak Vz. ABRvS 18 december 2008, LJN: BG8265, No. 200808528/1 en 200808528/2, 
wordt expliciet verwezen naar ABRvS 9 juni 2004, LJN: AP1102, No. 200305186/1. Zie ook: ABRvS 
13 februari 2008, LJN: BC4221, No. 200703544/1.

61 AGRvS 30 december 1993 No. G09.91.0041 (BR 1994, p. 949); ABRvS 12 februari 1997 No. 
G09.95.001, (BR 1998, p. 672); ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1686, No. 200607004/1. Zie ook: 
G.M. van den Broek, Planschadevergoeding, (diss. UU), 2002, p. 107-113.

62 AGRvS 30 december 1993, No. G09.91.0041 (BR 1994, p. 949); ABRvS 26 augustus 1996, BR 
1997, p. 847; ABRvS 12 februari 1997, BR 1998, p. 672; ABRvS 11 oktober 2006, No. 200601854/1 
LJN: AY9901.

63 ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1686, No. 200607004/1; ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1673, No. 
200608462/1;

64 ABRvS 26 augustus 1996, No. G09.93.0148, G09.93.0149 (AB 1996, 513), G09.93.0151 (BR 1997, 
847) respectievelijk G09.93.0152; ABRvS 11 oktober 2006, No. 200601854/1, LJN: AY9901.
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regime zeer omvangrijke uitbreidingsmogelijkheden op andere percelen in de nabijheid aange-
nomen konden worden. Daardoor konden enige bedrijven in de nabijheid uitbreiden en dit zou 
hebben geleid tot een vrijwel volledige beperking van het uitzicht van verzoeker alsook tot hinder 
in verband met de bedrijfsvoering. 

2.4.8 Toepassing van flexibiliteitsbepalingen en planologische vergelijking

Uitwerkingsplannen
Een uitwerkingplan, dat ingevolge artikel 11, lid 6 WRO, geacht wordt deel uit te maken van 
het moederplan, levert, zoals gezegd, geen zelfstandige grond op voor het toekennen van plan-
schadevergoeding. Bij de planologische vergelijking dient, blijkens de rechtspraak, zowel voor het 
oude, als voor het nieuwe bestemmingsplan, uitgegaan te worden van de situatie na uitwerking. 
Wanneer het oude bestemmingsplan een uitwerkingsplicht bevat dient derhalve een vergelijking 
te worden gemaakt tussen het nieuwe planologische regime en hetgeen onder het (oude) be-
stemmingsplan, na uitwerking, maximaal mogelijk was. Indien in het nieuwe bestemmingsplan 
voorzien is in de mogelijkheid, dat een uitwerkingsplan tot stand komt, moet deze reeds bij de 
planvergelijking worden verdisconteerd.65 

Bij de planvergelijking moet rekening worden gehouden met hetgeen volgens het bestemmings-
plan na uitwerking maximaal mogelijk was, gelet op de uitwerkingsregels.66 De omstandigheid dat 
het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan slechts voor bepaalde percelen 
heeft uitgewerkt, brengt niet mee dat daarmee de uitwerkingsplicht voor andere percelen is ko-
men te vervallen en bij de planvergelijking buiten beschouwing kan worden gelaten.67 Dat wordt 
zelfs niet anders indien in de toelichting bij het uitwerkingsplan is vermeld dat die bestemming 
voor deze andere percelen feitelijk niet zal worden uitgewerkt. Het bestemmingsplan is daardoor 
immers niet gewijzigd. Ook de omstandigheid dat voor het perceel feitelijk een bouwverbod gold, 
omdat daarop alleen kon worden gebouwd na uitwerking van de bestemming, betekent niet dat 
bij de planvergelijking hetgeen na uitwerking maximaal mogelijk was buiten beschouwing dient 
te worden gelaten. Niet de feitelijke situatie is immers van belang, maar hetgeen op grond van het 
bestemmingsplan na uitwerking maximaal op het betreffende perceel kon worden gerealiseerd, te 
weten woonbebouwing, ongeacht de vraag of verwezenlijking daadwerkelijk heeft plaatsgevon-
den. Een uitwerkingsplan dat binnen de grenzen van de uitwerkingsregels blijft, kan ten opzichte 
van het uit te werken plan geen planologisch nadeel opleveren.68

Binnenplanse vrijstellingen
De mogelijkheid om buitenplanse vrijstelling van een bestemmingsplan te verlenen krachtens 
bijvoorbeeld artikel 19 WRO wordt niet betrokken bij de vaststelling van de maximale invulling 
van de bestemming die ingevolge het bestemmingsplan op het perceel rust. Dat geldt ook voor 
het beleid dat de gemeente ten behoeve van de toepassing van artikel 19 van de WRO heeft vast-

65 ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9783, No. 200802343/1; ABRvS 21 september 2005, LJN: AU2987; 
No. 200500224/1; ABRvS 23 november 2005, LJN: AU6700 No. 200503129/1.

66 ABRvS 18 januari 2006, No. 200503956/1; ABRvS 21 juni 2006 No. 200507631/1.
67 ABRvS 21 november 2007, LJN: BB8417, No. 200703135/1.
68 ABRvS 21 juni 2006, BR 2006, p. 845, LJN: AX9023, No. 200507631/1.
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gesteld, nu dit evenmin deel uitmaakt van het plan.69

Mogelijke binnenplanse vrijstellingen dienen daarentegen wel in de vergelijking betrokken te 
worden. Dat geldt ook indien het een algemene binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid betreft die 
enkel ziet op geringe afwijkingen.70 Bij de planologische vergelijking dient men uit te gaan van 
hetgeen onder de respectieve plannen, na (binnenplanse) vrijstellingverlening, maximaal mogelijk 
was, respectievelijk is.71 Voor wat betreft de zogenoemde toverformule geldt dat deze vrijstel-
lingsbevoegdheid slechts mag worden toegepast, indien geen zinvol gebruik overeenkomstig de 
geldende bestemming objectief gezien mogelijk is.72 Hieruit vloeit volgens de Afdeling voort dat 
de zogenoemde toverformule tot de maximale mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan 
behoort, indien zinvol gebruik overeenkomstig de geldende bestemming niet mogelijk is. Alsdan 
dient de zogenoemde toverformule in de waardedaling van de percelen te worden verdiscon-
teerd.

Wijzigingsplannen 
Een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 11 WRO biedt, zoals gezegd, wél een zelfstandige grond-
slag voor vergoeding van planschade.73 Bij de planologische vergelijking dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen situaties waarin onder het oude regime de wijzigingsbevoegdheid verwe-
zenlijkt is en situaties waarin dat niet is gebeurd. Een onder het oude planologische regime niet 
verwezenlijkte wijzigingsbevoegdheid is van geen betekenis voor de beantwoording van de vraag, 
of en zo ja in hoeverre een benadeelde aanspraak kan maken op planschadevergoeding.74 Er dient 
dan een vergelijking te worden gemaakt tussen het nieuwe planologische regime en hetgeen onder 
het (oude) bestemmingsplan, zonder wijziging, maximaal mogelijk was.75 In het nieuwe planolo-
gische regime neergelegde wijzigingsbevoegdheden dienen bij de vergelijking buiten beschouwing 
te worden gelaten. 

69 ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5164, No. 200605133/1.
70 ABRvS 14 mei 2008, LJN: BD1475, No. 200706299/1; ABRvS 11 april 2007, LJN: BA2660, No. 

200605646/1.
71 ABRvS 4 maart 2009, LJN: BH4653, No. 200804799; ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9744, No. 

200803236/1.
72 ABRvS 30 augustus 2006, No. 200510012/1. Zie ook; ABRvS 21 mei 2008, LJN: BD2130, No. 

200706357/1.
73 ABRvS 11 april 2007, LJN: BA2670, No. 200605909/1; ABRvS 1 mei 2002 in zaak No. 200100768/1 

BR 2003/36.
74 ABRvS 12 januari 2005 No. 200402061/1, AB 2005, 121; ABRvS 19 april 2006, LJN: AW2291, No. 

200506094/1 ; ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7326, No. 200703244/1; ABRvS 28 maart 2007, 
LJN: BA1690, No. 200606983/1; ABRvS 24 december 2008, LJN: BG8271, No. 200801164/1.

75 ABRvS 12 januari 2005, Gst. 2005- 7224/32 m.nt. J.M.H.F. Teunissen; LJN:  AS2150, No. 
200402103/1 en in zaak LJN:  AS2149, No. 200402061/1 en 16 maart 2005, in zaak No. 
200404021/1, Gst. 2005-7228/69 m.nt. J.M.H.F. Teunissen, ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0550, 
No. 200404015/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0549, No. 200404021/1 ABRvS 27 juli 2005, 
LJN: AU0126, No. 200408229/1.
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2.5 Causaal verband

2.5.1 Een planologische verslechtering als gevolg waarvan de belang-
hebbende schade lijdt

Indien op grond van deze planologische vergelijking geconcludeerd wordt tot een planologische 
verslechtering, dient vervolgens beoordeeld te worden of de aanvrager dientengevolge schade 
lijdt. 

Daarbij zij aangetekend dat in de systematiek van de toepassing van artikel 49 WRO met een 
eventuele planologische verslechtering niet zonder meer is gegeven dat betrokkene dientengevolge 
schade lijdt. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin weliswaar gesproken kan 
worden van een planologische verslechtering, maar waarin toch geconcludeerd moet worden dat 
betrokkenen geen schade lijdt.76 Een beperking van de bebouwingsmogelijkheden van het eigen 
perceel behoeft niet zonder meer tot een objectieve waardevermindering te leiden. Dat kan zich 
bijvoorbeeld voordoen in gevallen waarin de verslechtering niet zodanig is dat deze tot uitdruk-
king komt in een op geld waardeerbare waardevermindering.77 Daarnaast kunnen zich geval-
len voordoen waarin de betreffende onroerende zaak zijn hoogste waarde niet ontleent aan een 
maximale invulling van hetgeen planologische gezien maximaal mogelijk is. Zo kan bijvoorbeeld 
een nieuw planologisch regime de gebruiksmogelijkheden van een perceel beperken, terwijl het 
perceel zowel onder het oude planologische regime als onder het nieuwe bestemmingsplan zijn 
hoogste waarde ontleent aan volledig gebruik voor woondoeleinden. Alsdan zal de beperking van 
de gebruiksmogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden van het perceel niet tot waardevermindering 
behoeven te leiden.78

Een redelijk handelend koper zal bij de bepaling van zijn koopprijs bovendien niet alleen naar de 
planologische mogelijkheden van het perceel, respectievelijk het pand kijken, maar ook naar de 
feitelijke geschiktheid van het perceel/pand voor de diverse doeleinden. Een koper die het pand 
op de waardepeildatum had willen kopen om het voor bepaalde doeleinden te gaan gebruiken zal 
bij de bepaling van zijn prijs rekening houden met de investeringen die hij verwacht te moeten 
plegen om het pand voor dat doel geschikt te maken.79 Deze kunnen bijvoorbeeld dermate hoog 
zijn, dat dit per saldo geen meerwaarde voor de onroerende zaak zou opleveren.80

2.5.2 Condicio-sine-qua-non-verband

Om uit te maken of een bepaalde schade het gevolg is van een rechtskracht hebbende planolo-
gische maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO wordt de condicio sine qua non test gebruikt. 
Daarbij dient men – kort samengevat – de beweerdelijk schadeveroorzakende planologische maat-
regel weg te denken en zich af te vragen of de gestelde schade zonder het in werking treden van die 

76 ABRvS 24 december 2008, LJN: BG8274, No. 200802448/1.
77 ABRvS 19 juli 2006, LJN: AY4262, No. 200600201/1.
78 ABRvS 11 juli 2007, LJN: BA9280, No. 200605999/1; ABRvS 23 augustus 2006, LJN: AY6752, 

No. 200600926/1; ABRvS 9 april 2003, LJN: AF7018, No. 200202645/1.
79 ABRvS 27 maart 2002, LJN: AE0695, No. 200103224/1.
80 ABRvS 28 december 2005, LJN: AU8770, No. 200504197/1.
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maatregel zou zijn ingetreden.81 Deze in het algemeen in het aansprakelijkheidsrecht gehanteerde 
methode noemt men wel de hypothetische eliminatie methode. Indien deze vraag ontkennend 
moet worden beantwoord, kan in beginsel c.s.q.n.-verband worden aangenomen. Bij bevesti-
gende beantwoording is er in beginsel geen causaal c.s.q.n.- verband. Wanneer de schade ook zou 
zijn opgetreden wanneer de planologische situatie ter plaatse niet zou zijn gewijzigd, kan in de 
regel geen oorzakelijk verband worden aangenomen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
de schade reeds door feitelijk handelen van derden, of door andere overheidsmaatregelen82 is ver-
oorzaakt, of wanneer de schade het gevolg is van een eigen keuze van de benadeelde83. In een geval 
waarin een ondernemer stelde dat hij als gevolg van de wijziging van het planologische regime 
wordt beperkt in de toekomstige (uitbreidings)mogelijkheden van zijn bedrijf, werd geoordeeld 
dat de mogelijkheid tot uitbreiding eerst en vooral wordt beperkt door de aanwezigheid van een 
reeds aanwezige woonfunctie op korte afstand van de bedrijfsbebouwing en derhalve niet door de 
woningen die op grond van de planologische wijziging kunnen worden gerealiseerd.84

2.5.3 Toerekening naar redelijkheid

Condicio-sine-qua-non-verband is naar wordt aangenomen een noodzakelijke, maar niet een vol-
doende voorwaarde om bij toepassing van artikel 49 WRO een rechtens relevant causaal verband 
aan te kunnen nemen. De enkele omstandigheid dat er c.s.q.n.-verband bestaat tussen de plano-
logische maatregel en de gestelde schade betekent niet zonder meer dat er een voor de toepassing 
van artikel 49 WRO rechtens relevant causaal verband bestaat. De causaliteitsbeoordeling bevat 
naast de c.s.q.n.-toets, ook een normatief element. Deze beoordeling vertoont overeenkomsten 
met de ‘toerekening naar redelijkheid’ als bedoeld in artikel 6:98 BW. Beoordeeld wordt of de 
‘gestelde schade in zodanig verband staat met de’ betreffende planologische maatregel dat zij de 
overheid ‘mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de gestelde schade, als een gevolg 
van deze gebeurtenis kan worden toegerekend’.85 Deze benadering biedt het bestuur en de rechter 
enige ruimte om causaliteitsbeslissingen te nemen en te motiveren aan de hand van relevante 
gezichtspunten. In de rechtspraak wordt aangenomen dat ‘uit de bewoordingen en ook uit de ge-
schiedenis van de totstandkoming van artikel 49 WRO moet worden afgeleid dat dit artikel ziet op 
schade die het rechtstreeks gevolg is van de bepalingen van het bestemmingsplan’.86 Dat is een strenge 
eis, die overigens mede wordt gemotiveerd door de factoren die (ook) van belang zijn in het kader 
van de toepassing van artikel 6:98 BW (de redelijke toerekening). Deze eis van een rechtstreeks 
causaal verband wordt mede gerechtvaardigd door het feit dat de planologische mutatie geschied 
met het oog op het algemeen belang, door het feit dat het gaat om schadevergoeding naar aanlei-
ding van rechtmatige daad (de aard van de aansprakelijkheid) en de omstandigheid dat het in de 
regel niet om personenschade, of zaaksschade gaat, maar om zuivere vermogensschade (de aard 

81 Vergelijk: ABRvS 25 februari LJN: BH3999, No. 200804978/1.
82 ABRvS 14 september 2005, LJN: AU2628, No. 200406844/1.
83 ABRvS 15 juni 2005, LJN: AT7443, No. 200406908/1.
84 ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6013, No. 200608560/1; zie voorts ABRvS 24 mei 2006, LJN: AX4426, 

No. 200506928/1 en ABRvS 25 april 2007, LJN: BA3756, No. 200605656/1.
85 ABRvS 13 februari 2008, LJN: BC4221, No. 200703544/1. 
86 ABRvS 29 december 1992, BR 1993, p. 909; AGRvS 3 februari 1993, BR 1993, p. 728; zie voorts 

ABRvS 2 maart 2005, LJN: AS8448, No. 200401695/1 en ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0571, 
No. 200404777/1.



109

Planschade

van de schade).87 Ofschoon deze eis geen haarscherp criterium biedt, lijkt hiermee tot uitdruk-
king te worden gebracht dat bij toepassing van artikel 49 WRO, gelet op de aard van de daarop 
gebaseerde aansprakelijkheid, in aanmerking genomen de overige omstandigheden van het geval, 
de schade niet met – te veel, en/of te zeer overheersende – tussenschakels met de planologische 
maatregel verbonden mag zijn.88 Veelal wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat als belastingscha-
de opgevoerde extra lasten die de belanghebbende zou moeten betalen als gevolg van ongunstige 
fiscale posities wanneer de schadevergoeding wordt betaald, geen rechtstreeks gevolg is van en toe 
te rekenen is aan de wijziging van het planologisch regime, zodat deze geen schade vormt in de 
zin van artikel 49 WRO.89

Bij de motivering van dit soort causaliteitsbeslissingen komt in de rechtspraak ook betekenis toe 
aan het gezichtpunt dat de schade het ‘redelijkerwijs te verwachten gevolg’ is van een bepaalde 
planologische maatregel.90 Redelijkerwijs te verwachten gevolgen worden (soms) geacht in vol-
doende rechtstreeks verband te staan met een planologische maatregel, of althans deze gevolgen 
worden geacht in zodanig verband te staan met de planologische maatregel dat zij als een gevolg 
van deze gebeurtenis aan de overheid kunnen worden toegerekend. 

Illustratief is een geval waarin een verzoeker stelde schade te lijden door de aanleg van een viaduct 
over het tracé van de Betuweroute op de verbindingsroute die hij gebruikte om de noordkant van 
de Betuweroute te bereiken. Daartoe voerde hij aan dat de rijweg van dat viaduct een relatief steile 
helling met een scherpe bocht heeft en dat diens oude tractor te weinig kracht had om de diepla-
der met de rupskraan veilig over dat viaduct te vervoeren en hij dat daarom noodgedwongen een 
nieuwe tractor met meer vermogen heeft gekocht. In dit geval was niet in geschil dat de rijbaan 
op de weg op het viaduct aan de ter zake gehanteerde richtlijnen voor verkeersveiligheid voldoet. 
Hoewel aannemelijk werd geacht dat de aanvrager de nieuwe tractor niet zou hebben gekocht in-
dien het viaduct niet zou zijn gebouwd op de verbindingsroute die hij gebruikt om de noordkant 
van het tracé van de Betuweroute te bereiken, brengt dat niet met zich dat de door hem gestelde 
schade in zodanig verband staat met de aanleg van dat viaduct dat zij de minister, mede gezien 
de aard van de aansprakelijkheid en van de gestelde schade, als een gevolg van deze gebeurtenis 
kan worden toegerekend. Nu de oude tractor te weinig vermogen had om de dieplader met de 
rupskraan veilig te vervoeren over wegen die aan de gestelde richtlijnen voldoen en de schade der-
halve niet rechtstreeks is veroorzaakt door de aanleg van het viaduct, heeft de minister terecht het 
standpunt ingenomen dat een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen de aanleg van het viaduct 
en de aankoop van de nieuwe tractor ontbreekt, aldus de Afdeling.91

Ook in gevallen waarin schade wordt ondervonden als gevolg van uitwassen van gedrag van ge-
bruikers van bepaalde bouwwerken of gronden, kan geoordeeld worden dat deze schade niet in 
rechtens relevant causaal verband staat met een bepaalde planologische maatregel. In de recht-
spraak blijken dienaangaande verschillende benaderingen te worden gevolg. Soms wordt geoor-

87 ABRvS 9 juni 2004, LJN: AP1102, No. 200305186/1.
88 ABRvS 11 juli 2007, LJN: BA9278, No. 200608706/1.
89 ABRvS 25 april 2007, LJN: BA3756, No. 200605656/1; ABRvS 28 augustus 1995, BR 1996, p. 587; 

AGRvS 3 februari 1993, BR 1993, p. 728
90 ABRvS 19 december 2007, LJN: BC0555, No. 200703124/1.
91 ABRvS 13 februari 2008, LJN: BC4221, No. 200703544/1.
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deeld dat dit soort schade geen ruimtelijk relevant gevolg is, soms wordt geoordeeld dat het geen 
objectief gevolg is. 

Soms wordt overwogen dat de overlast en daardoor ondervonden schade geen vermogensschade 
is die op grond van artikel 49 van de WRO voor vergoeding in aanmerking komt.92 Soms wordt 
benadrukt dat de betreffende handelingen illegaal zijn en niet in planologisch opzicht gereguleerd 
kunnen worden. 

De verkoop van softdrugs is bijvoorbeeld in de Opiumwet verboden en kan in planologisch op-
zicht niet worden gereguleerd. Deze verkoop kan daarom volgens de rechtspraak geen grondslag 
bieden voor planschadevergoeding.93 Hetzelfde geldt voor uitwassen van gedrag van gebruikers 
van bepaalde bouwwerken of gronden.94 

2.5.4 Planologische schaduwschade en causaal verband

Het moge duidelijk zijn dat de omstandigheid dat een bestemmingsplan of een andere planologi-
sche maatregel ‘in de lucht zit’ een nadelige invloed kan hebben, ook al heeft deze planologische 
regeling (nog) geen rechtskracht gekregen. Planologische maatregelen werpen soms als het ware 
hun schaduw vooruit, met alle mogelijk nadelige gevolgen van dien. Schade die is geleden voor 
het van kracht worden van de betreffende planologische maatregel kan echter volgens de huidige 
rechtspraak niet als gevolg daarvan worden aangemerkt. Daaraan doet niet af dat het beweerdelijk 
schade veroorzakende bestemmingsplan mogelijk zijn schaduw vooruit heeft geworpen. De Afde-
ling heeft duidelijk gemaakt dat zij niets voelt voor vergoeding van planologische schaduwschade 
op de voet van artikel 49 WRO.95 Zij kan binnen het bestaande wettelijke kader niet verder gaan 
dan zij gedaan heeft vanaf januari 200396, toen zij de peildatum verplaatste van onherroepelijk 
worden van een planologische maatregel naar het in werking treden daarvan.97 Wanneer een ei-
genaar zijn onroerende zaak derhalve heeft overgedragen voordat de beweerdelijk schadeveroor-
zakende mutatie in werking trad, kan door hem geleden schade niet in oorzakelijk verband staan 
met deze planologische wijziging. Dat geldt ook wanneer de economische overdracht van een 
onroerende zaak heeft plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe planologische 

92 ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0328, No. 200705952/1.
93 ABRvS 4 juni 2008, LJN: BD3100, No. 200707013/1 en 200707017/1 en ABRvS 21 april 2004, 

LJN: AO7946, No. 200304861/1.
94 ABRvS 28 november 2001, No. 200100834/1, AB 2002/127; ABRvS 17 maart 2004, No. 

200301172/1, ABRvS 5 april 2006, LJN:  AV8643, No. 200504849/1; ABRvS 18 januari 2006, 
LJN: AU9827, No. 200503956/1 ABRvS 10 januari 2007, LJN: AZ5860, No. 200602660/1.

95 ABRvS 13 oktober 2004, LJN: AR3796, No. 200402177/1; ABRvS 13 oktober 2004, LJN: AR3770, 
No. 200400475/1; ABRvS 13 oktober 2004, LJN:  AR3771, No. 200400457/1; ABRvS 28 april 
2004, LJN: AO8481, No. 200304462/1; ABRvS 20 augustus 2003, LJN: AI1211, No. 200204388/1 
en 200204652/1; AB 2004,139 m.nt. K.J. de Graaf ; ABRvS 20 augustus 2003, BR 2004, p. 424 
m.nt. J.W. van Zundert .

96 ABRvS 15 januari 2003, AB 2003,121 m.nt. G.M. van den Broek; BR 2003, p. 237 m.nt. J.W. 
van Zundert) en van diezelfde datum Gst. 2003,29 m.nt. A.R. Neerhof; ABRvS 10 mei 2006, 
LJN: AX0751,  No. 200506631/1; ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9028, No. 200508265/1.

97 B.P.M. van Ravels, Planologische schaduwschade, in: A. van Hall e.a. (red.) De Staat van Water, Lely-
stad 1999, getiteld.
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maatregel.98 Alleen degene die op de peildatum de formeel juridische eigenaar is, kan door een 
planologische wijziging rechtstreeks in zijn vermogen worden getroffen en in verband daarmee in 
aanmerking komen voor vergoeding van eventuele waardevermindering van de betreffende zaak, 
omdat alleen het vermogen van de eigenaar daardoor rechtstreeks wordt getroffen99 Bepalend is 
de formele juridische overdracht, conform de daarvoor geldende wettelijke eisen. Aan het sluiten 
van een obligatoire overeenkomst komt hierbij geen betekenis toe. Wanneer de belanghebbende 
ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan geen eigenaar was van het perceel, is 
de beweerdelijk door hem geleden schade in de vorm van waardevermindering niet het gevolg van 
voornoemd bestemmingsplan.100 

2.5.5 Causaal verband en uitvoeringsschade

Ter zake van uitvoeringsschade kunnen twee benaderingen in de rechtspraak worden onderschei-
den. Ten eerste de benadering die er van uitgaat dat tijdelijke uitvoeringsschade op de voet van 
artikel 49 WRO voor vergoeding in aanmerking kan komen. Voor vergoeding daarvan geldt 
dan wel een ander regime dan bij permanente schade in de vorm van waardevermindering.101 
Dat hangt samen met een ontwikkeling in de planschaderechtspraak waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen permanente schade in de vorm van waardevermindering en andere typen schade. 
Bij permanente schade in de vorm van waardevermindering wordt als onjuist van de hand ge-
wezen de maatstaf dat alleen die schade wordt vergoed die het normaal maatschappelijk risico te 
boven gaat, als onjuist van de hand gewezen.102 Bij dit type schade houdt de Afdeling bestuurs-
rechtspraak strikt vast aan de gedachte dat de wetgever met artikel 49 WRO de schade die een 
belanghebbende lijdt tengevolge van een planologische wijziging die hem in een nadeliger positie 
brengt niet voor diens rekening heeft willen laten, behoudens in zoverre de schadeveroorzakende 
planologische wijziging voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van de betrokken onroerende 
zaak of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd.103 Bij andere typen schade – en dus 
ook bij tijdelijke uitvoeringsschade – is dit uitgangspunt verlaten (zo het daarvoor ooit gegolden 
zou hebben). Bij schade bestaande uit tijdelijk verlies van woongenot ten gevolge van een krach-
tens artikel 17 van de WRO verleende vrijstelling wordt bijvoorbeeld geoordeeld dat deze schade 
redelijkerwijs ten laste van betrokkene kan worden gelaten indien de aard, de geringe ernst en de 
beperkte duur van dat verlies daartoe aanleiding geven.104 De schade verband houdende met dit 
tijdelijk verlies komt dus niet voor vergoeding in aanmerking, ook al was de schadeveroorzakende 
planologische wijziging niet voorzienbaar en ook al is vergoeding van de schade niet anderszins 
verzekerd. 

98 ABRvS 10 maart 2004, BR 2004, p. 693 m.nt. J.W. van Zundert .
99 ABRvS 7 januari 2009 LJN:  BG9030, No. 200801417/1; ABRvS 12 november 2008, 

LJN:  BG4091,  No. 200800934/1; ABRvS 13 augustus 2008, LJN:  BD9961,  No. 200708255/1; 
ABRvS 16 april 2008, LJN: BC9617, No. 200706636/1, Gst. 2008, 82; ABRvS 16 maart 2005, 
LJN: AT0554, No. 200400527/1.

100 ABRvS 16 feruari 2005, LJN: AS6226, No. 200404570/1; ABRvS 5 januari 2005, LJN: AR8733, 
No. 200404782/1.

101 ABRvS 6 juni 2007, AB 2008, 44 m.nt. G.M. van den Broek.
102 ABRvS 6 mei 2004, BR 2004, p. 1046.
103 ABRvS 17 augustus 2005, AB 2006, 164 m.nt. G.M. van den Broek.; 
104 ABRvS 6 juni 2007, AB 2008, 44 m.nt. G.M. van den Broek; ABRvS 30 mei 2007, AB 2008,43 

m.nt. G.M. van den Broek. 
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Er kan echter ook een lijn in de rechtspraak worden aangewezen die ervan uitgaat dat uitvoe-
ringsschade niet op grond van artikel 49 WRO voor vergoeding in aanmerking komt, omdat de 
gestelde schade niet of niet uitsluitend kan worden aangemerkt als een rechtstreeks gevolg van 
het planologische besluit, maar wel van daaruit voortvloeiende besluiten of uitvoeringshandelin-
gen.105 Tijdelijke hinder in verband met bouwwerkzaamheden ter uitvoering van de planologische 
wijziging worden in deze benadering niet geacht een rechtstreeks gevolg te zijn van een planolo-
gische wijziging, maar van de feitelijke werkzaamheden ter uitvoering van de mogelijkheden die 
de planologische wijziging biedt. Deze lijn in de rechtspraak hangt vermoedelijk samen met het 
onderscheid dat inmiddels wordt gemaakt tussen vergoeding van planschade en toekenning van 
nadeelcompensatie op grond van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten. Uitvoe-
ringsschade valt – zo zou wel eens de achterliggende gedachte kunnen zijn – onder het nadeelcom-
pensatieregime, dat naar zijn aard een andere aansprakelijkheidsregime kent dan artikel 49 WRO. 
In oudere rechtspraak – waarin het onderscheid planschadevergoeding en nadeelcompensatie nog 
niet zo strikt werd gemaakt – werd bezien of de verwezenlijking van het bestemmingsplan ‘een 
overheersende werking’ heeft gehad op het ontstaan van de gestelde schade.106 In deze benadering 
wordt aangenomen dat op compensatie van deze uitvoeringsschade de materiële maatstaven van 
nadeelcompensatie van toepassing zijn. Dat betekent dat voor de beantwoording van de vraag of 
aanspraak kan worden gemaakt op nadeelcompensatie bezien moet worden, of er sprake is van 
buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers drukkende 
schade. Het is overigens de vraag, of het materieelrechtelijk veel verschil uitmaakt, of bezien 
wordt of uitvoeringsschade redelijkerwijs ten laste van benadeelde dient te worden gelaten, of 
dat beoordeeld wordt of de schade al dan niet buiten het normaal maatschappelijk risico valt. De 
beoordelingsfactoren vertonen grote gelijkenis.

2.5.6 Legaliserende bestemmingsplannen en causaal verband

In de planschadejurisprudentie wordt ervan uitgegaan dat schade, veroorzaakt door handelen in 
strijd met het oude bestemmingsplan, niet wordt geacht voort te vloeien uit het nieuwe bestem-
mingsplan, waarbij dit handelen wordt gelegaliseerd.107 De (legaliserende) bepalingen van dit 
nieuwe bestemmingsplan kunnen volgens de rechtspraak geen basis vormen voor toekenning 
van schadevergoeding op grond van artikel 49 WRO indien sprake is van bestaand, niet binnen 
het oude bestemmingsplan passend, gebruik, terwijl nadien dat gebruik alsnog wordt ingepast 
in het nieuwe bestemmingsplan. De schade wordt in dat geval niet geacht voort te vloeien uit 
de bepalingen van het nieuwe plan, doch uit het eerdere illegale gebruik. Deze regel lijdt uit-
zondering indien het de gemeente zelf is geweest die (jarenlang) heeft gehandeld in strijd met 
het bestemmingsplan en het illegaal gebruik van gronden door de gemeenteraad is gelegaliseerd 
door vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Alsdan moet het legaliserende plan als basis 

105 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0572, No. 200404817/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0570, No. 
200404601/1; ABRvS 21 juni 2006, LJN:  AX9047,  No. 200508280/1; ABRvS 11 juli 2007, 
LJN:  BA9278, No. 200608706/1 BR 2007, p. 789; ABRvS 2 april 2008, LJN:  BC8472,  No. 
200705986/1; ABRvS 4 juni 2008, LJN:  BD3121,  No. 200703206/1; ABRvS 30 mei 2007, 
LJN: BA6000, No. 200609211/1, 200609216/1 en 200609221/1, AB 2008,43 m.nt. G.M. van den 
Broek.

106 ABRvS 29 augustus 1996, AB 1997, 434.
107 ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7332; ABRvS 18 juni 2003, LJN: AG1697, No. 200105642/1; 

ABRvS 22 juli 1999 in zaak no. H01.98.1141, AB 2000/64.
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voor een planschadevergoeding worden aangemerkt.108 Dit beginsel lijdt voor het overige slechts 
uitzondering indien van de zijde van benadeelde destijds actie is ondernomen om het illegale 
gebruik door het bevoegd gezag te doen eindigen of deze de bezwaren tegen de illegale situatie 
in voldoende mate heeft geuit.109 Een uitzondering kan niet worden aangenomen voor situaties 
waarin de aanvrager door het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid tot handhaving wordt 
ontnomen en hij voorheen geen actie strekkende tot handhaving heeft ondernomen.110

2.6 Schade

2.6.1 Het (plan-)schadebegrip

Het begrip ‘schade’ wordt in artikel 49 WRO niet gedefinieerd. In de bij toepassing van artikel 
49 WRO gehanteerde vergelijkingsmaatstaf herkent men enige elementen die in het algemeen 
van belang zijn bij de invulling van het begrip ‘schade’. In het algemeen kan ‘schade’ immers 
worden omschreven als het nadeel in het vermogen of in iets anders, dat voor iemand uit een 
bepaalde gebeurtenis voortvloeit. In het element ‘nadeel’ kunnen een drietal subelementen wor-
den onderkend, namelijk een causaal element, een element van vergelijking en een hypothetisch 
element.111 In het causale element ligt besloten dat de schade een gevolg is van een gebeurtenis, 
in dit geval een planologische maatregel. Het element van de vergelijking duidt er op dat het gaat 
om vergelijking van twee situaties, die zonder en die mét de gebeurtenis waarop de aansprakelijk-
heid berust. Het hypothetische element geeft aan dat in de vergelijking van belang is de situatie 
die er zou zijn geweest indien de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, niet zou heb-
ben plaatsgevonden. Kenmerkend voor het planschadevergoedingsrecht is dat het hypothetische 
element wordt ingevuld door middel van het planologische regime dat onmiddellijk voorafgaande 
aan de beweerdelijk schadeveroorzakende planologische mutatie gold. Strikt genomen wordt in 
de planschadejurisprudentie de schade dus niet zozeer gezien als een nadelig verschil tussen wat 
nu is en wat nu geweest zou zijn, maar als een nadelig verschil tussen wat vroeger mocht en wat 
nu mag. Het is overigens de vraag of dat praktisch gezien veel verschil uitmaakt. Men kan immers 
ook zeggen dat zonder de beweerdelijk schade veroorzakende planologische mutatie het oude 
planologische regime zou zijn blijven gelden. 

2.6.2 Soorten planschade

Planologische maatregelen behelzen, anders dan onteigening overeenkomstig de Onteigenings-
wet, geen juridische ontneming van eigendom. Zij leveren, anders dan bijvoorbeeld wettelijke 
gedoogplichten, ook geen inbreuk op het exclusieve gebruiksrecht van de eigenaar op. Planologi-
sche voorschriften kunnen wél de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak rechtstreeks 
beperken. Daarnaast kunnen planologische maatregelen indirect het genot aantasten dat de recht-

108 ABRvS 28 juni 2006, BR 2006, p. 928.
109 ABRvS 8 september 1998, H01.96.0256, ABRvS 28 mei 2001, No. 200003739/1 en 200003740/1.
110 ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7332, No. 200702220/1; ABRvS 22 juli 1999, AB 2000, 64; BR 

2000, p. 580; ABRvS 28 mei 2001, AB 2002, 43; BR 2002, p. 244.
111 Vgl. Schadevergoeding, Lindenbergh, artikel 95, aant. 5 en 5.1. Zie in verband met het planschade-

vergoedingsrecht, in het bijzonder G.J. de Groot, Vergoeding van planschade, (diss. leiden), 1982, 
hoofdstuk 6; Vgl. voorts HR 8 april 2005, NJ 2005, 371.
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hebbende ten aanzien van een onroerende zaak heeft. In hoofdlijnen kan men derhalve twee typen 
planschade onderscheiden. 

Directe planschade
Ten eerste is er de zogenoemde directe planschade: dat wil zeggen schade die het gevolg is van een 
rechtstreekse planologische beperking van de gebruiksmogelijkheden van de eigendom. Te den-
ken valt daarbij aan het vervallen van een bebouwingsmogelijkheid: de eigenaar van een perceel 
verliest bijvoorbeeld de mogelijkheid om op zijn grond één of meer woningen op te richten. Men 
kan ook denken aan de invoering van een aanlegvergunningsstelsel.112

Indirecte planschade
Het tweede type – de zogenoemde indirecte schade – komt in de praktijk aanzienlijk vaker voor. 
Indirecte schade betreft gevallen waarin iemand schade lijdt omdat er nieuwe, voor hem nade-
lige planologische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt op gronden in de omgeving van de 
onroerende zaak waarvan hij eigenaar is, of waartoe hij anderszins gerechtigd is. Ongeveer 85% 
van de aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep voorgelegde 
planschadezaken heeft betrekking op deze indirecte schade. Het betreft bijvoorbeeld gevallen 
waarin een land- of spoorweg, een (uitbreiding van een) luchthaven, vestiging van bedrijven of 
realisering van woningen, in de nabijheid van bijvoorbeeld een woning planologisch mogelijk 
wordt gemaakt en tot schade lijdt. Schadefactoren zijn onder meer uitzichtschade, inzichtschade 
(aantasting privacy), maar ook verminderde zichtbaarheid, geluidshinder, trillingshinder, lucht-
vervuiling, veiligheidsrisico’s, windhinder, wateroverlast, verminderde lichtinval (bezonning); 
lichthinder; omrijschade (inclusief verminderde bereikbaarheid) en een veranderde omgevings-
karakteristiek.

Binnen de categorie indirecte planschade kan men onderscheiden tussen:
a. Tijdelijke schade die het gevolg is van de uitvoering van hetgeen de planologische wijziging 

mogelijk maakt;
b. Schade als gevolg van de aanwezigheid van hetgeen planologisch mogelijk is gemaakt door 

het nieuwe planologische regime; en 
c. Schade als gevolg van het gebruik van gronden of gebouwen, welk gebruik door het nieuwe 

regime mogelijk is gemaakt. 

2.6.3 Daadwerkelijk gebleken schade ?

Anders dan bijvoorbeeld in België is het ontstaan van een aanspraak op planschadevergoeding niet 
afhankelijk van het daadwerkelijk gebleken zijn van planschade, bijvoorbeeld bij de overdracht van 
de onroerende zaak, of bij de weigering van een vergunning. Iemand kan dus aanspraak maken op 
vergoeding van planschade ook al heeft hij de schade nimmer daadwerkelijk in zijn portemonnee 
gevoeld. Hiervoor hebben we overigens reeds gezien dat ook aanspraak op schadevergoeding be-
staat, indien de schadeveroorzakende planologische mogelijkheid nimmer is verwezenlijkt. Ook 
dat maakt dat vergoeding van planschade een nogal ‘abstract’ karakter heeft.

Soms wordt echter wel enige betekenis toegekend aan het antwoord op de vraag, of de schade 

112 Vgl. ABRvS 7 juni 1996, BR 1997, p. 763; zie ook: ABRvS 24 juli 2002, BR 2003, p. 133.
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zich daadwerkelijk zal voordoen. Zo is enige malen gepoogd de gedachte ingang te doen vinden 
dat de (nieuwe) mogelijkheid om op een perceel een tweede woning te bouwen kan leiden tot 
waardevermindering van de bestaande woning. Zulks echter tevergeefs. De Afdeling oordeelde in 
die gevallen dat eventueel nadeel ten gevolge van de bouw van een tweede woning op het woon-
perceel voor rekening van de belanghebbende diende te blijven, nu deze het als eigenaar zelf in de 
hand heeft of dat nadeel zich zal voordoen.113 Een enigszins vergelijkbare benadering ziet men in 
gevallen waarin beoordeeld moet worden, of en zo ja in hoeverre uitzichtschade wordt geleden. 
De Afdeling is bereid te aanvaarden dat feitelijk aanwezige groenblijvende beplanting, die op ei-
gen grond staat, als ‘enigszins schadebeperkende omstandigheid’ mag worden aangemerkt bij het 
bepalen van de uitzichtbelemmering vanuit een deel van de woning.114

2.6.4 Alle schade?

In artikel 49 WRO worden geen schadesoorten van vergoeding uitgesloten. De Afdeling sluit ook 
niet op voorhand uit dat immateriële schade op de voet van artikel 49 WRO voor vergoeding in 
aanmerking kan komen. De stelling ‘dat immateriële schade, zoals vermindering van woongenot en 
privacy of aantasting van uitzicht, in beginsel niet op de voet van art. 49 WRO voor vergoeding in 
aanmerking komt, is in zijn algemeenheid niet juist’, aldus de Afdeling.115 In het planschadevergoe-
dingsrecht is echter bij mijn weten nog nooit een rechterlijke uitspraak gedaan die tot vergoeding 
van immateriële schade noopte. Aanvankelijk werd geoordeeld dat ‘de mogelijke immateriële scha-
de ten gevolge van de vermindering aan woongenot (..) in het algemeen niet kan worden aangemerkt 
als schade, welke redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de betrokkenen behoort te blijven’.116 
De laatste jaren wordt veelal geoordeeld dat ‘schade ten gevolge van de toename van de overlast (...) 
niet van immateriële aard (is). Deze toename van de overlast kan immers een waardevermindering 
van het onroerend goed van appellant tot gevolg hebben’.117 Voor een afzonderlijke vergoeding van 
immateriële schade is daarnaast, volgens de Afdeling bestuursrechtspraak, geen plaats aangezien 
het verminderde woongenot, voorzover objectief aanwezig, tot uitdrukking komt in een geringere 
waarde van het perceel.118

2.6.5 Bepaling waardevermindering

Schadebegroting komt in het planschadevergoedingsrecht eerst aan de orde, indien een planologi-
sche maatregel bedoeld in artikel 49 WRO tot een verslechtering heeft geleid ten opzichte van de 
situatie onder het daarvoor vigerende planologische regime.119 De Afdeling heeft een aantal uit-
gangspunten geformuleerd die bij de begroting van waardevermindering in acht genomen moeten 

113 ABRvS 8 september 2004, LJN:  AQ9946,  No. 200400557/1; ABRvS 13 december 2006, 
LJN: AZ4306, No. 200602613/1.

114 ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6013, No. 200608560/1.
115 ABRvS 17 oktober 1994, BR 1995, p. 784. Vergelijk ook: ABRvS 8 februari 2006, LJN: AV1254, No. 

200504269/1. Zie voorts: ABRvS 30 mei 2000, BR 2001, p. 431 m.nt. B.P.M. van Ravels.
116 Bijv. KB 10 september 1973, nr. 31, BR 1973, p. 787.
117 AGRvS 19 april 1989, BR 1989, p. 704.
118 AGRvS 20 oktober 1993, BR 1994, p. 519; AGRvS 20 augustus 1992 (BR 1993, p. 904); ABRvS 13 

mei 1997, BR 1998, p. 854 m.n. P.C.E. van Wijmen; ABRvS 3 oktober 2001, LJN: AD4617, No. 
200101280/1; ABRvS 21 januari 2004, LJN: AO2002, No. 200301556/1. 

119 ABRvS 14 maart 2007, LJN: BA0661, No. 200604553/1.
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worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij de begroting van de waardevermindering van een 
onroerende zaak in het kader van de toepassing van artikel 49 WRO een vergelijking dient te 
worden gemaakt tussen de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor en onmiddellijk na 
de aan te houden peildatum, te weten de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakende 
besluit rechtskracht heeft gekregen.120 Een enkele keer voegt de Afdeling daar nog aan toe dat bij 
deze vergelijking de waardedrukkende invloed van de in procedure zijnde planologische maatregel 
weggedacht moet worden.121 

De Afdeling benadrukt in rechtspraak betreffende waardevermindering dat het bij toepassing van 
artikel 49 WRO niet gaat om de beantwoording van de vraag of vanuit de subjectieve beleving 
van de aanvrager sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade, maar of, bezien 
vanuit de positie van een redelijk denkend en handelend koper, het betreffende object als gevolg 
van het nieuwe bestemmingsplan in waarde is verminderd.122 Bepalend daarbij is de (objectieve) 
marktwaarde: de prijs die ‘een redelijk denkend en handelend koper van’ de onroerende zaak daar-
voor bereid zou zijn te betalen op de relevante peildatum (in op peildatum geldende valuta).123

Teneinde te komen tot een objectieve bepaling van de marktwaarde van de betreffende onroerende 
zaak voor en na de planologische mutatie, wordt veelal gebruik gemaakt van de zogenoemde ver-
gelijkingsmethode. Alsdan wordt de waarde van vergelijkbaar onroerend goed op de peildatum in 
de beoordeling betrokken. De referenties dienen zodanig te zijn dat deze inzicht geven in de prijs 
die een redelijk denkend en handelend koper voor het onroerend goed op de peildatum onder 
het oude en onder het nieuwe planologische regime zou bedingen. De prijzen van vergelijkbare 
woningen in en rond de betreffende plaats, die in de afgelopen jaren zijn verkocht, worden daarbij 
veelal gemiddeld en teruggerekend naar de waarde op het in acht te nemen peilmoment. Vanzelf-
sprekend dienen de vergeleken objecten wat betreft ligging, inhoud en oppervlakte vergelijkbaar 
te zijn met het te taxeren object en dient ook rekening te worden gehouden met factoren als 
bouwjaar, kwaliteit, uitrusting en dergelijke. Een woning gelegen in bijvoorbeeld een middelgroot 
dorp in Friesland, is niet zonder meer vergelijkbaar met een woning in een stad.124 

Vanzelfsprekend dient ook rekening te worden gehouden met de aard van het te waarderen object. 
De waardegevoeligheid van een bedrijfswoning voor aspecten als verkeersaantrekkende werking, 
uitzicht, privacy en dergelijke wordt door de Afdeling enigszins minder groot geacht dan bij een 
burgerwoning het geval is. Bij een burgerwoning staat immers het wonen en het genot daarvan 
voorop, terwijl bij een bedrijfswoning het woongenot weliswaar zeker niet onbelangrijk is, maar 
wel ondergeschikt is aan de bedrijfsfunctie waartoe het pand behoort.125 Zo is ook bij herhaling 

120 ABRvS 21 december 2005, LJN:  AU8481, No. 200502248/1; ABRvS 28 april 2004, 
LJN: AO8488, No. 200304494/1.

121 AGRvS 26 februari 1993, BR 1993, p.992. De planologische schaduwschade moet dus worden weg-
gedacht.

122 ABRvS 26 mei 1994, nr. G09.92.0005, BR 1995, p. 236; ABRvS 7 januari 1997, nr. G09.93.0104, 
BR 1998, p. 516; ABRvS 29 oktober 2003; ABRvS 13 juni 2007, LJN: BA7100, No. 200602289/1 
ABRvS 23 juli 2008, LJN: BD8318, No. 200707207/1.

123 ABRvS 28 december 2005, LJN:  AU8770, No. 200504197/1; ABRvS 21 december 2005, 
LJN: AU8481; ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9028.

124 ABRvS 17 januari 2007, LJN: AZ6425, No. 200603549/1.
125 ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6002, No. 200608652/1.
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aanvaard dat de waarde van bedrijfspanden en -gronden niet of nauwelijks wordt beïnvloed door 
de als gevolg van vliegverkeer ondervonden geluidhinder na de aanleg van de nieuwe baan.126

De feitelijk verkregen koopprijs is niet zonder meer relevant voor de begroting van de waarde-
vermindering. Vaak is immers het betreffende object niet op de peildatum verkocht en is het 
niet of althans onvoldoende duidelijk, op welke wijze de verkoopprijs bij die gelegenheid tot 
stand is gekomen.127 Ook de intentie van de koper bij de aankoop van een perceel is niet van 
belang bij het bepalen van de omvang van de schade.128 Na de peildatum betaalde verkoop-
prijzen kunnen volgens de Afdeling niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten, nu 
deze onder omstandigheden een indicatie kunnen geven van wat een goed geïnformeerde, re-
delijk denkend en handelend koper op de peildatum bereid zou zijn geweest te betalen.129 Het 
probleem is dan weer wel hoe moet worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre deze prijsmu-
taties zijn te herleiden tot het betreffende besluit, en niet tot bijvoorbeeld andere factoren. 
Hantering van deze vergelijkingsmethode vereist dat de gedachtegang van de taxateur voldoende 
controleerbaar is en dat de objecten die in de vergelijking zijn betrokken voldoende kenbaar zijn. 
Het achterwege laten van vermelding van de referenties kan belanghebbende belemmeren in zijn 
mogelijkheden om de door de adviseur gemaakte taxatie gemotiveerd te bestrijden.130 Indien de 
referentiewaarde in een taxatierapport is gebaseerd op de verkoop van slechts één woning en in het 
taxatierapport niet is vermeld op welke wijze de koopprijs van die woning tot stand is gekomen, 
is onduidelijk of aan deze maatstaf is voldaan. Voorts wordt verlangd dat de overeenkomsten en 
verschillen tussen de referentie en het te taxeren object en de gevolgen daarvan voor de taxatie van 
het object worden aangegeven. Indien bij de begroting afgeweken wordt van feiten van algemene 
bekendheid, dient deze afwijking in het taxatierapport deugdelijke gemotiveerd te worden. Dat 
geldt bijvoorbeeld in geval wordt afgeweken van het – volgens de Afdeling – algemeen bekende 
feit dat woningverbeteringen (als tuinaanleg, schilderwerk, een dakkapel, isolerende beglazing, 
nieuwe parketvloeren, bestrating, buitendeuren, keukenblok, CV-ketel en toiletruimte) door-
gaans niet tot betekenisvolle waardevermeerdering van een woning leiden.131

De Afdeling is voorts van oordeel dat waardering in op de peildatum te hanteren valuta het meest 
aangewezen is. Dat betaling van het bedrag aan waardevermindering niet in dezelfde valuta zal 
plaatsvinden, maakt dit niet anders.132 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is de enkele omstandigheid dat de waardedaling door 
een andere taxateur anders wordt gewaardeerd dan de door het gemeentebestuur ingeschakelde 
taxateur onvoldoende voor het oordeel dat het advies van laatstgenoemde taxateur onjuist is.133 

126 ABRvS 25 april 2007, LJN: BA3756, No. 200605656/1; ABRvS 13 maart 1997, No. G09.93.0167.
127 ABRvS 6 september 2006, LJN: AY7585, No. 200509838/1; ABRvS 23 augustus 2006, LJN: AY6752, 

No. 200600926/1.
128 ABRvS 21 januari 2009, LJN: BH0457, No. 200803364/1 en 200803403/1.
129 ABRvS 5 december 2007, JB 2008/26; BR 2008, 125.
130 ABRvS 12 maart 2008, LJN: BC6376, No. 200705471/1 en ABRvS 12 maart 2008, LJN: BC6374, 

No. 200705428/1.
131 ABRvS 23 juli 2008, LJN: BD8318, No. 200707207/1.
132 ABRvS 17 mei 2006, BR 2006, p. 752; LJN: AX2087, No. 200507165/1.
133 ABRvS 11 april 2007, LJN:  BA2670, No. 200605909/1; ABRvS 27 juni 2007, LJN:  BA8109, 

No. 200608861/1; ABRvS 7 november 2007, LJN:  BB7326,  No. 200703244/1; ABRvS 23 juli 
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Daarbij wordt aangetekend dat bij taxaties verschillende uitkomsten veelvuldig voorkomen.

2.6.6 WOZ-waarde

Met enige regelmaat doen verzoekers ter bestrijding van de schadebegroting waarvan het bestuur 
is uitgegaan een beroep op taxaties die zijn verricht in het kader van de Wet waardering onroeren-
de zaken (de WOZ). Deze WOZ-waarde kan echter eerst enige relevantie krijgen in het kader van 
de bepaling van de omvang van eventuele schade, nadat is vastgesteld dat een bestemmingsplan 
of een andere in artikel 49 van de WRO genoemde planologische maatregel daadwerkelijk tot een 
planologische verslechtering heeft geleid ten opzichte van de mogelijkheden onder het daarvoor 
vigerende planologische regime.

Een verlaging van de WOZ-waarde is op zichzelf geen indicatie voor een planologische verslechte-
ring. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde behoeft immers geen rekening te worden gehouden 
met hetgeen planologisch maximaal mogelijk is.134 

De WOZ-waarde van een woning kan van enig belang zijn voor de bepaling van de omvang 
van te vergoeden schade, indien een bestemmingsplan of een andere in artikel 49 van de WRO 
vermelde planologische maatregel tot een planologische verslechtering heeft geleid ten opzichte 
van de mogelijkheden onder het daarvoor vigerende regime.135 De Afdeling oordeelde soms dat 
taxaties in het kader van de per 1 januari 1995 in werking getreden WOZ, gezien de daarbij te 
hanteren uitgangspunten en maatstaven, in het kader van een verzoek om schadevergoeding niet 
zonder meer buiten beschouwing kunnen worden gelaten.136 De Afdeling heeft echter inmiddels 
bij herhaling overwogen dat de bepaling van de WOZ-waarde niet plaatsvindt aan de hand van de 
criteria die van belang zijn voor de beoordeling van een verzoek om vergoeding van planschade.137 
Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt immers niet, zoals bij de planvergelijking, gekeken 
naar de maximale invulling van het oude regime, maar is vooral de feitelijke situatie bepalend, 
zonder dat een vaste peildatum wordt gehanteerd. Deze taxaties vinden bovendien veelal geauto-
matiseerd op basis van vergelijking plaats.138 Desondanks verlangt de Afdeling dat wanneer sprake 
is van een zeer aanzienlijk verschil tussen de in het kader van de toepassing van artikel 49 WRO 
en de in het kader van de WOZ vastgestelde waardebepaling van een onroerende zaak en van een 
korte periode tussen de beide waarderingstijdstippen, dat het bestuur zijn besluit van een ‘nadere 
motivering’ voorziet. 

2008LJN:  BD8318,  No. 200707207/1; LJN:  BD8317,  No. 200707206/1; ABRvS 23 juli 2008, 
LJN: BD8314, No. 200707201/1; ABRvS 23 juli 2008, LJN: BD8319, No. 200707208/1.

134 ABRvS 14 januari 2009, LJN:  BG9781,  No. 200801990/1; ABRvS 14 januari 2009, LJN:  BG-
9784No. 200802460/1.

135 ABRvS 14 januari 2009, LJN:  BG9744,  No. 200803236/1; ABRvS 13 oktober 2004, No. 
200403890/1, BR 2005/240.

136 ABRvS 7 juli 2004, LJN: AP8089, No. 200304630/1.
137 ABRvS 7 september 2005, LJN: AU2143; ABRvS 27 juli 2005, LJN: AU0082; ABRvS 13 oktober 

2004, BR 2005, p. 240
138 ABRvS 2 april 2008, LJN: BC8511; ABRvS 13 februari 2008, LJN: BC4245, ABRvS 7 september 

2005, LJN: AU2143; ABRvS 27 juli 2005, LJN: AU0082; ABRvS 13 oktober 2004, BR 2005, p. 
240. 
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2.6.7 Omvang toegenomen hinder als gevolg van planologische mutatie

In de praktijk is het lastig te bepalen of, en zo ja in hoeverre een bepaalde planologische bestem-
ming (maximaal ingevuld) een aantasting oplevert van bijvoorbeeld het woongenot.139 Bovendien 
is het lastig te bepalen of, en zo ja in hoeverre een redelijk denkend en handelend koper aan de 
aan de planologische functiewijziging inherente toename van de milieubelasting een waardedruk-
kende invloed zal toekennen. Bij schadefactoren als uitzicht en zicht is het beantwoorden van 
deze vraag niet al te problematisch. Bij de vraag of sprake is van een planologische verslechtering 
gaat het echter niet enkel om uitzicht en zicht, ook factoren als bijvoorbeeld geur, stof, geluid140 
en luchtverontreiniging kunnen van belang zijn. Zij dienen in het kader van de beoordeling 
van een planschadeverzoek als afzonderlijke schadefactoren te worden onderzocht. Zulks dient 
te geschieden met inachtneming van de op de peildatum bestaande inzichten met betrekking tot 
de betreffende factor. Zo dient bij de beoordeling van de factor luchtkwaliteit bezien te worden 
welke inzichten ten tijde van de inwerkingtreding van de beweerdelijk schadeveroorzakende pla-
nologische maatregel bestonden in verband met de gezondheidsrisico’s van wonen in de directe 
nabijheid van een weg, bijvoorbeeld aan de hand van het toen geldende Besluit luchtkwaliteit.141 

Bij trillingshinder zijn bepalend de op de peildatum bestaande inzichten met betrekking tot de te 
verwachten trillingshinder.142 

Lastig is bij dit soort beoordelingen de invloed van sectorale wetgeving en de betekenis van de 
daarop gebaseerde besluiten (vergunningen en dergelijke). Het lijkt er op dat de Afdeling van 
oordeel is dat beoordeeld moet worden of in het algemeen de planologische uitstraling van een 
bepaalde functie, die ingevolge het nieuwe planologische regime ter plaatse gevestigd zou kunnen 
worden, voor (bijvoorbeeld) omwonenden nadeliger moet worden geacht dan de planologische 
uitstraling van de functie, die ingevolge het oude regime ter plaatse gevestigd had kunnen wor-
den, en dat bij deze beoordeling in beginsel geen betekenis toekomt aan sectorale regelgeving.143 
Het gaat om de in het algemeen aan de betreffende functie inherente hinder. Sectorale regels, 
bijvoorbeeld ter zake van openingstijden van horeca-inrichtingen, vormen in het algemeen geen 
planologische maatstaf. Zij normeren de, hier strikt genomen niet relevante, feitelijke situatie 
nader. Daarbij kan die normering veranderen, door wijziging van die regelingen of door het verle-
nen van ontheffing daarvan, zonder wijziging van het nieuwe planologisch regime. Die regelingen 
bieden dan ook geen geschikte maatstaf om te bepalen, of en in hoeverre een bepaalde functie 
als planologisch meer belastend is te beoordelen dan een andere functie.144 Hetzelfde geldt voor 
de voorschriften verbonden aan milieuvergunningen. Een door een milieuvergunning vergunde 
situatie is bijvoorbeeld niet zonder meer bepalend te achten voor de vaststelling van hetgeen 

139 ABRvS 21 mei 2008, LJN: BD2122, No. 200706334/1; ABRvS 12 maart 2008, LJN: BC6403, No. 
200703629/1; ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7326, No. 200703244/1; ABRvS 29 april 2008, 
LJN: BD0775, No. 200706022/1; ABRvS 19 april 2006, LJN: AW2291, No. 200506094/1.

140 ABRvS 28 juni 2006, BR 2006, p. 928.
141 ABRvS 25 oktober 2006, NJB 2006, p. 2374, LJN: AZ0832
142 ABRvS 16 maart 2005 , LJN: AT0572, No. 200404817/1; ABRvS 22 oktober 2008, LJN: BG1137, 

No. 200801176/1.
143 ABRvS 26 juli 2006, LJN: AY5035, No. 200507330/1; ABRvS 11 april 2007, LJN: BA2686, No. 

200606258/1.
144 ABRvS 26 juli 2006, LJN: AY5035; ABRvS 23 augustus 2006, LJN: AY6752, No. 200600926/1.
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maximaal mogelijk is onder het planologische regime. De planologische gebruiksmogelijkheden 
kunnen immers verder strekken dan de situatie die met de milieuvergunning is vergund en een 
geldende milieuvergunning geeft niet altijd de maximale grenzen aan van hetgeen uit milieuhy-
giënisch oogpunt vergund kan worden145. Bij de vaststelling van de ruimtelijke gevolgen voor 
omwonenden van een bepaalde functie mag het gemeentebestuur volgens de Afdeling wel bete-
kenis toekennen aan de richtlijnen van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering. Met deze 
brochure is beoogd een handreiking te bieden voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid 
in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven. De VNG-brochure bevat daar-
toe informatie over de milieukenmerken van bedrijven en – indicatieve – richtlijnen voor aan te 
houden afstanden tussen bedrijven en gevoelige bestemmingen.146

Ten behoeve van de beantwoording van de vraag, of een aanvrager als gevolg van de wijziging van 
het planologische regime op het punt van de geluidhinder in een nadeliger positie is komen te 
verkeren, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen de planologische maatregel, waarvan 
gesteld wordt dat deze schade heeft veroorzaakt en het voordien geldende planologische regime. 
Daarbij is, zomin wat betreft het oude, als het nieuwe regime, de feitelijke situatie van belang, 
doch hetgeen op grond van dat regime maximaal mocht of mag worden gerealiseerd, ongeacht de 
vraag of verwezenlijking in feite heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. De enkele omstandigheid 
dat een wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden behoeft niet zonder meer te 
betekenen dat de planologische mutatie niet heeft geleid tot een verslechtering op het punt van 
de geluidsbelasting en tot een daaraan gekoppelde schade in de vorm van waardevermindering 
of genotsderving. Evenmin kunnen de uitkomsten van het akoestisch onderzoek zonder meer 
doorslaggevend worden geacht. Deze ziet immers op de feitelijke situatie.

Bij de beoordeling van de toename van de toename van de geluidsbelasting dient te worden uitge-
gaan van een reële prognose van de maximaal te verwachten geluidsbelasting op de peildatum on-
der het oude planologische regime en deze dient te worden vergeleken met een reële prognose van 
de maximaal te verwachten geluidsbelasting onder het nieuwe regime. Zo dient bij een gestelde 
toename van de geluidbelasting vangwege het wegverkeer een vergelijking te worden gemaakt op 
basis van reële prognoses van het maximaal aantal te verwachten motorvoertuigen per rijstrook 
en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsbelasting, onder het oude en het nieuwe 
regime. Voorts dient te worden onderzocht of die belasting zodanig is, dat het nieuwe regime tot 
planologische verslechtering voor aanvrager met een daaraan (bijvoorbeeld) gekoppelde waarde-
vermindering van de woningen heeft geleid.147 Bij de inschatting van de onder het oude regime 
maximaal te verwachten geluidsbelasting dienen ook de geluidseffecten van de reeds bestaande of 
althans planologisch mogelijke geluidsbronnen te worden betrokken.148 

De Afdeling aanvaardt voorts dat ter beantwoording van de vraag, of een planologische mutatie 

145 ABRvS 19 oktober 2005, LJN: AU4607, No. 200500046/1.
146 ABRvS 26 juli 2006, LJN: AY5035, No. 200507330/1; ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9784, No. 

200802460/1.
147 ABRvS 29 augustus 2007, LJN: BB2498, No. 200701397/1; ABRvS 31 maart 2007, LJN: BA1196, 

No. 200604781/1.
148 ABRvS 30 mei 2007, LJN: BA6013, No. 200608560/1; ABRvS 20 september 2006, LJN: AY8524, 

No. 200601060/1; ABRvS 6 februari 2008, LJN: BC3621, No. 200703775/1.
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tot toename van de geluidsbelasting leidt, aansluiting wordt gezocht bij een ten behoeve van de 
nieuwe planologische maatregel opgesteld milieueffectrapport. In een geval waarin in het deskun-
digenrapport werd vermeld dat het geluidniveau ter plaatse niet substantieel toe zou nemen ten 
opzichte van de in het MER beschreven nulsituatie, zijnde de situatie waarbij de voorgenomen 
planologische ontwikkelingen achterwege blijven, aanvaardde de Afdeling dat geen aanleiding 
bestond om schadevergoeding in verband met de factor geluid toe te kennen.149

Een methodiek, waarbij in beginsel een ondergrens wordt gehanteerd bij de beantwoording van de 
vraag of de toename van geluidbelasting leidt tot een op geld waardeerbare waardevermindering 
van een woning, wordt door de Afdeling als zodanig niet onredelijk geacht.150 De keuze voor een 
bepaalde ondergrens dient echter wél te berusten op een voldoende draagkrachtige motivering.

Helemaal onverschillig is de feitelijke situatie overigens niet altijd. In een geval waarin vergoeding 
werd gevraagd van schade veroorzaakt door een planologische mutatie die vestiging van een die-
renpension mogelijk maakte, kwam de vraag aan de orde, of het blaffen van honden in dit geval 
tot schade zou leiden. De Afdeling oordeelde dat de gemeenteraad betekenis mocht toekennen 
aan een rapport waarin werd betoogd dat het dierenpension verschillende feitelijke maatrege-
len had getroffen waardoor de kans op overschrijding van de piekniveaus van blaffende honden 
wordt geminimaliseerd.151 De Afdeling benadrukte zelf overigens dat het rapport ertoe strekte dat 
eventueel hondengeblaf vanwege het dierenpension, gezien de beperkte aard en duur daarvan, 
niet tot waardevermindering van het perceel leidt, mede gelet op de overlast die op grond van de 
voormalige agrarische bestemming kon optreden.

2.6.8 Tijdelijke waardevermindering?

Voor mogelijke vergoeding in aanmerking komende waardevermindering van een onroerende 
zaak kan blijkens de rechtspraak alleen voortvloeien uit een oorzaak met een duurzaam karakter. 
‘Tijdelijke waardevermindering’ van een onroerende zaak komt niet voor vergoeding in aanmer-
king.152 Ook zogenoemde verkoopschade (het verschil tussen de ‘waarde’ van de woning met en 
zonder tijdelijk schade veroorzakende maatregel) behoeft niet vergoed te worden. Volgens de Af-
deling is waardevermindering ‘geen rechtstreeks en noodzakelijk gevolg’ van tijdelijke maatregel, 
maar een gevolg van enkele de verkoper moverende redenen om tijdens de duur van de tijdelijke 
maatregel tot verkoop over te gaan.153

2.6.9 Tijdelijke genotsderving 

De Afdeling aanvaardt dat ter begroting van de schade in de vorm van genotsderving die het ge-
volg is van tijdelijke uitvoeringswerkzaamheden een vergelijking wordt gemaakt tussen de objec-
tieve huurwaarde van een onroerende zaak zonder tijdelijke uitvoeringseffecten en de objectieve 

149 ABRvS 20 februari 2008, LJN: BC4661, No. 200703948/1.
150 ABRvS 5 december 2007, LJN: BB9458, No. 200702558/1; ABRvS 25 april 2007, LJN: BA3756, 

No. 200605656/1.
151 ABRvS 20 september 2006, LJN: AY8524, No. 200601060/1. 
152 ABRvS 20 september 2006, LJN: AY8507, No. 200510212/1.
153 ABRvS 20 september 2006, LJN: AY8507, No. 200510212/1 .
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huurwaarde daarvan met inachtneming van dergelijke effecten.154 

2.6.10 Inkomensderving 

In de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt zelden uitvoerig ingegaan op de 
vaststelling van inkomensschade.155 In het algemeen worden bij de bepaling van de omvang van 
inkomensschade als gevolg van een planologische mutatie op hoofdlijnen drie stappen gevolgd. 
Eerst wordt de brutowinstderving bepaald door het omzetverlies te bepalen en daarop het bruto-
winstpercentage toe te passen. De brutowinst wordt gevormd door de opbrengst uit bedrijfsacti-
viteiten te verminderen met de variabele kosten. De omzetderving wordt veelal bepaald op grond 
van een vergelijking tussen de omzet die de belanghebbende heeft gedraaid nadat de gevolgen van 
de planologische wijziging zich deden gevoelen en de (hypothetische) omzet die de belangheb-
bende had kunnen draaien indien de planologische mutatie zich niet zou hebben voorgedaan. 
In de regel wordt deze hypothetische situatie gereconstrueerd aan de hand van de omzet die de 
belanghebbende gedurende de drie tot vijf jaren voorafgaande aan de planologische mutatie – de 
zogenoemde referentiejaren – heeft gedraaid. Voorts worden veelal branchecorrecties en inflatie-
correcties toegepast. 

Bij de tweede stap worden besparingen op de vaste kosten en andere voordelen bepaald en verre-
kend. Bij de derde stap worden eventuele extra kosten ter voorkoming of beperking van de schade 
in de beoordeling betrokken. De netto-winstderving bestaat globaal uit de brutowinstderving, 
verminderd met de bespaarde vaste kosten, maar vermeerderd met de extra kosten. 

Omdat de omvang van de schade doorgaans niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, moet veelal 
gebruik worden gemaakt van schattingen (vergelijk artikel 6:97 BW). In een geval waarin een pla-
nologische maatregel de realisering van een rotonde en een carpoolplaats had mogelijk gemaakt, 
stelde een ondernemer – een eigenaar en exploitant van een café-restaurant annex zalencentrum – 
omzetschade te lijden. Omdat de benodigde (verkeers-)telgegevens ontbraken viel de afname van 
het verkeer ten gevolge van deze maatregel niet vast te stellen. Gezien de bedoeling van de aanleg 
van de rotonde achtte de Afdeling het aannemelijk dat deze althans enig effect heeft gehad op de 
verkeersintensiteit ter plaatse en daarmee mogelijk op de omzet van de onderneming van verzoe-
ker. Deze ‘aan de aanleg toe te schrijven afname van het verkeer ter plaatse van de onderneming’ 
werd door de Afdeling ‘ex aequo et bono gesteld op 10% van de verkeersafname van 10%, dat wil 
zeggen 1% van het totale verkeer vóór de genomen verkeersmaatregelen’. De Afdeling oordeelde 
voorts dat bij de vaststelling van de omvang van de omzetschade de bedrijfsresultaten van niet-
verkeersgevoelige onderdelen van de onderneming buiten beschouwing dienen blijven. Genoemd 
werden bruiloften en partijen, groepsreizen met bussen, zaalactiviteiten, maaltijdverzorging, de 
exploitatie van de sporthal en de catering.156

154 ABRvS 12 januari 2005, LJN: AS2148; ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9028 .
155 Zie dienaangaande o.a. J. Joling, De vaststelling van vermogensschade wegens gederfde winst of gele-

den verlies, in G.G. Hesen e.a. (red.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige, Deventer: Kluwer 
2008, p. 75-88; E.H Horlings, Een (on)billijke drempel bij het toekennen van nadeelcompensatie, 
O&A 2007, 108, p. 209-217, en E. van der Schans, Nadeelcompensatie en schadebegroting: de reke-
ning en het recht, O&A 2007, p. 201-208.

156 ABRvS 9 juli 2006, LJN: AY0384, No. 200509708/1. Vergelijk voorts: ABRvS 25 februari 2009. 
LJN: BH3999, No. 200804978/1.
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2.6.11 Gemist voordeel

Sommige vormen van permanente schade worden geacht niet voor vergoeding in aanmerking te 
komen. Zo komt gemist voordeel uit op de peildatum nog niet aangevangen bedrijfsvoering niet 
voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor exploitatie op basis van de ingevolge het voor-
heen geldende bestemmingsplan toegestane uitbreidingsmogelijkheden van een reeds bestaande 
bedrijfsactiviteit.157 

2.7 Verrekening van voordeel  

Volgens vaste planschade-rechtspraak moet bij de beoordeling van een planschadeverzoek niet al-
leen worden gelet op de nadelen van een planologische wijziging, maar mag ook betekenis worden 
gehecht aan eventueel compenserende voordelen voortvloeiende uit diezelfde wijziging (vergelijk: 
artikel 6:100 BW). 158 De Afdeling is bereid soms soepel om te gaan met het vereiste dat voor- en 
nadelen moeten voortvloeien uit dezelfde planologische maatregel wil verrekening van voordeel 
mogelijk zijn. Ofschoon een bestemmingsplan en een vrijstelling ex artikel 19 WRO onmisken-
baar verschillende gebeurtenissen zijn, is de Afdeling onder omstandigheden bereid te accepte-
ren dat deze twee verschillende gebeurtenissen voor de verrekening van voordelen bij de toepas-
sing van artikel 49 WRO als eenzelfde gebeurtenis moeten worden aangemerkt. Redengevend 
daarvoor is dat deze twee gebeurtenissen een nauwe verwevenheid vertonen, bijvoorbeeld omdat 
door middel van de vrijstellingverlening werd vooruitgelopen op de vaststelling van het  bestem-
mingsplan.159 Bezien dient te worden of de aanvrager per saldo van de planologische maatregel, 
of althans van enige nauw verweven planologische maatregelen planologisch nadeel ondervindt. 
Een begroting van de waardevermindering respectievelijk waardevermeerdering is overigens steeds 
nodig. Het is niet nodig wanneer de conclusie ook zonder die begroting voldoende inzichtelijk 
en overtuigend is.160

2.8 Schadebeperking

In het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, wordt evenals in het burgerlijk recht (vergelijk 
artikel 6:101 BW) aangenomen dat van de benadeelde mag worden verwacht, dat getracht wordt 

157 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0554 No. 200400527/1; ABRvS 15 februari 2006, LJN: AV1760, No. 
200504305/1; ABRvS 21 mei 2008, LJN: BD2103; ABRvS 17 september 2008; LJN: BF0970, No. 
200709132/1.

158 ABRvS 13 maart 1997, G09.93.0167; ABRvS 12 augustus 1999, AB 2000, 65 m.nt. G.M. van 
den Broek; BR 2000, p. 515; ABRvS 1 augustus 2001, BR 2002, p. 64; ABRvS 22 juli 1999, AB 
2000,64 m.nt. G.M. van den Broek; JB 1999, 244 m.nt. ARN; BR 2000, p. 580 m.nt. P.C.E. van 
Wijmen; ABRvS 17 april 2002, BR 2002, p. 978 m.nt. P.C.E. van Wijmen; ABRvS 19 oktober 2005, 
LJN: AU4614, No. 200500232/1. ABRvS 15 maart 2006, LJN: AV5057, No. 200505208/1; ABRvS 
20 december 2006, LJN: AZ4793, No. 200602817/1; ABRvS 25 april 2007, LJN: BA3756, No. 
200605656/1; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0329, No. 200705662/1.

159 ABRvS 24 december 2003, Gst. 7213,141 m.nt. B.P.M. van Ravels.
160 ABRvS 5 juli 2006, LJN:  AY0372, No. 200507505/1; ABRvS 5 juli 2006, LJN:  AY0373, No. 

200507506/1 en LJN: AY0374, No. 200507507/1 en LJN: AY0375, No. 200507508/1; ABRvS 23 
april 2008, LJN: BD0329, No. 200705662/1.
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eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.161 De redelijke kosten van deze maatregelen komen 
in beginsel voor rekening van de veroorzaker van de schade.162 Bij toepassing van de meeste van 
deze wettelijke schadevergoedingsregelingen, waaronder artikel 49 WRO, komt het aspect van 
de eventuele schadebeperkingsverplichting niet vaak aan de orde. Eén element daarvan is echter 
wel van praktisch belang. In het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht is het niet ongewoon 
om vergaande consequenties te verbinden aan het niet aanwenden van bestuursrechtelijke rechts-
middelen tegen schadeveroorzakende besluiten. Daaraan worden onder meer op het punt van de 
schadebeperkingsplicht consequenties verbonden.163 Bij toepassing van artikel 49 WRO wordt 
op dit punt een afwijkende benadering gevolgd. Het nalaten om een zienswijze naar voren te 
brengen, bedenkingen in te brengen, bezwaar te maken en/of (hoger) beroep in te stellen kan bij 
toepassing daarvan in de regel geen reden zijn om een verzoek om schadevergoeding af te wijzen. 
De Afdeling overweegt dat zodanige schadevergoedingsregeling nu juist voor dergelijke situaties 
het kader biedt om de uitvoering van een besluit niet onnodig te belemmeren door bezwaren met 
betrekking tot mogelijke schade ten gevolge van een besluit binnen de grenzen van de schadever-
goedingsregeling af te wikkelen.164 Deze benadering lijkt weinig ruimte te bieden voor nuances. 
Ook in gevallen waarin het bestuur ten tijde van het nemen van het schadeveroorzakende besluit 
niet bedacht behoeft te zijn op een bepaalde schade, maar deze voor de benadeelde wel voorzien-
baar was, lijkt geen ruimte te bestaan om de benadeelde tegen te werpen dat hij verzuimd heeft 
deze schade te voorkomen of te beperken door (bijvoorbeeld) tijdig een zienswijze naar voren te 
brengen, of bezwaar te maken.

2.9 Kosten van deskundigen en kosten van rechtsbijstand

In de rechtspraak betreffende de toepassing van artikel 49 van de WRO wordt als uitgangspunt 
genomen dat aanleiding kan bestaan voor een bijdrage in de deskundigenkosten indien het inroe-
pen van de deskundige redelijk was en de kosten redelijk zijn.165 Kosten van deskundige bijstand 
met betrekking tot het indienen van een verzoek om vergoeding van planschade komen echter zel-
den of nooit voor vergoeding in aanmerking. De achterliggende gedachte is dat het bestuur in de 
regel gehouden is een onafhankelijke deskundige om advies te vragen omtrent de op een verzoek 
om planschadevergoeding te nemen beslissing. Het inschakelen van een eigen deskundige bij het 
indienen van een planschadeverzoek, althans vóórdat de onafhankelijke deskundige (in concept) 
heeft geadviseerd, wordt niet redelijkerwijs noodzakelijk geacht, zodat deze kosten niet voor ver-
goeding in aanmerking komen.166 Bij de beantwoording van de vraag, of deze noodzaak aanwezig 

161 AGRvS 12 oktober 1988, AB 1989, 234; BR 1989, p. 534; ABRvS 10 oktober 1988, AB 1989, 233; 
BR 1989, p.125; KB 26 oktober 1990, AB 1991, 437; ARRvS 5 april 1983, AB 1983, 534 m.nt. 
P.C.E. van Wijmen; ARRvS 15 november 1985, AB 1986, 380 m.nt. P.C.E. van Wijmen.

162 ABRvS 22 juli 1994, BR 1995, p. 327.
163 CRvB 10 november 2005, AB 2006, 53 en CRvB 15 december 2005, AB 2006, 54 m.nt. B.P.M. van 

Ravels.
164 AGRvS 22 maart 1993, BR 1994, p. 66; ARRvS 10 mei 1993, AB 1993, 490 m.nt. P.C.E. van Wij-

men; ABRvS 25 september 1995, BR 1996, p. 592; ABRvS 15 augustus 1996, AB 1996, 435 m.nt. 
AvH.

165 ABRvS 22 maart 2006, LJN:  AV6250, No. 200506005/1 en ABRvS 25 februari 2004, 
LJN: AO4344, No. 200302982/1. Zie: F.A. Mulder, Kosten van deskundigen- en rechtsbijstand bij 
planschade en andere nadeelcompensatie, O&A 2004, p. 101-108.

166 ABRvS 25 februari 2009, LJN: BH3999, No. 200804978/1; ABRvS 2 maart 2005, LJN: AS8432, 
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kan worden geacht wordt eerst bezien, of aanleiding bestaat voor het oordeel dat het door het 
gemeentebestuur ingewonnen advies op onjuiste uitgangspunten is gebaseerd, dan wel anderszins 
op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en of aanleiding bestaat om aan de onafhankelijkheid 
van de betreffende adviseur te twijfelen.167 Indien voor zodanig oordeel geen aanleiding bestaat 
oordeelt de Afdeling (in beginsel) dat het inschakelen van een (eigen) deskundige (dan ook) re-
delijkerwijs niet noodzakelijk was om tot een geobjectiveerde waardebepaling te komen.168 Wan-
neer de belanghebbende echter kosten van deskundigenbijstand of rechtsbijstand heeft gemaakt 
met betrekking tot zijn reactie op het (concept)advies van de onafhankelijke deskundige en het 
‘tegenrapport’ een wezenlijke rol heeft gespeeld bij, of althans heeft bijgedragen aan de beslissing 
van het bestuursorgaan, of de rechter, kunnen de desbetreffende kosten – voorzover naar hoogte 
redelijk – wel voor vergoeding in aanmerking komen.169 Indien de gestelde deskundigenkosten 
onvoldoende gespecificeerd zijn, kan dat leiden tot het oordeel dat de redelijkheid van de hoogte 
van die kosten onvoldoende aannemelijk is gemaakt.170 

2.10 Wettelijke rente

Tenzij de aanvraag om schadevergoeding wordt ingediend vóór het ontstaan van de schade, is het 
bestuursorgaan in beginsel gehouden wettelijke rente te vergoeden over het bedrag van de plan-
schadevergoeding. De omvang van deze vergoedingsplicht wordt bepaald met overeenkomstige 
toepassing van artikel 6:119 lid 2 BW. Als ingangsdatum wordt de datum van indiening van de 
aanvraag gehanteerd.171 

2.11 De redelijkheidsformule 

2.11.1 De redelijkheidsformule en voorzienbaarheid

Wanneer eenmaal geconcludeerd kan worden dat de belanghebbende als gevolg van een plano-
logische wijziging in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade 
lijdt of zal lijden, dient vervolgens de vraag te worden beantwoord, of deze schade redelijkerwijs 
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven. In de systematiek van artikel 49 WRO dient 
de door een rechtmatige – in artikel 49 WRO genoemde – planologische maatregel veroorzaakte 
schade vergoed te worden, voor zover deze redelijkerwijs niet ten laste van de benadeelde kan 
worden gelaten. Deze ‘redelijkheidsformule’ biedt nauwelijks operationele handvatten. Uit deze 
redelijkheidsformule kan men althans niet zonder meer afleiden wat de bedoeling van de wetgever 
is geweest met hantering van deze formule, wat de plaats van deze formule is in de systematiek 
van de beoordeling van een verzoek om compensatie, en welke factoren bepalend zijn voor de 

No. 200405331/1; ABRvS 25 februari 2004, BR 2004, p. 690; ABRvS 4 februari 2000, AB 2000, 
427; ABRvS 26 september 2001, BR 2002, p. 513.

167 ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9028, No. 200508265/1.
168 ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9028, No. 200508265/1.
169 ABRvS 22 maart 2006, LJN: AV6250, No. 200506005/1; ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5201, 

No. 200603619/1; ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5203, No. 200602658/1 en 200606999/1.
ABRvS 11 april 2007, LJN: BA2670, No. 200605909/1. 

170 ABRvS 22 november 2006, LJN: AZ2801, No. 200600520/1.
171 ABRvS 18 juni 2003, LJN: AG1697, No. 200105642/1; ABRvS 29 september 1994, AB 1995, 210 

m.nt. PvB.
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beantwoording van de vraag, of en zo ja in hoeverre schade die het gevolg is van bepaalde recht-
matige overheidshandelingen voor compensatie in aanmerking komt. Aan de invulling van deze 
nogal tautologische redelijkheidsnorm is vooral in de rechtspraak vorm gegeven. Dat is overigens 
niet ongebruikelijk in het schadevergoedingsrecht. Het is in belangrijke mate de verdienste van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geweest, dat de rechterlijke beoordeling 
van besluiten omtrent toepassing van artikel 49 WRO vanaf het begin van de jaren ’90 van de 
vorige eeuw veelal op een consistente wijze plaatsvindt, en dat de mate van voorspelbaarheid van 
de uitkomst van planschadeprocedures aanzienlijk is toegenomen. De belangrijkste elementen 
van de methode die de Afdeling heeft gehanteerd om dit resultaat te bereiken zijn, als ik het goed 
zie, op hoofdlijnen de volgende:

a. een rechterlijke opstelling, waarbij niet of nauwelijks ruimte wordt gelaten aan beslissende 
bestuursorganen voor een eigen invulling van de vage redelijkheidsformule, 

b. de keuze voor een vast uitgangspunt bij invulling van de redelijkheidsformule, zulks met een 
beroep op de ‘wil van de wetgever’, en verwerping van andere uitgangspunten 

c. het aanbrengen van een scherpe begrenzing van de factoren die relevant geacht kunnen wor-
den voor de invulling van de redelijkheidsformule,

d. een invulling van het begrip ‘voorzienbaarheid’ waarbij slechts een beperkte groep van ‘voor-
tekenen’ als aanknopingspunt voor voorzienbaarheid wordt aanvaard en het in veel gevallen 
hanteren van een vaste peildatum voor ‘voorzienbaarheid’.

De Afdeling heeft – in ieder geval sedert 2000172 expliciet en – bij herhaling overwogen dat de 
wetgever met artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de schade die een belangheb-
bende lijdt ten gevolge van een planologische wijziging die hem in een nadeliger positie brengt 
niet voor diens rekening heeft willen laten, behoudens in zoverre de schadeveroorzakende plano-
logische wijziging voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van de betrokken onroerende zaak 
of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd.173 

2.11.2 Speciale last?

Bij de invulling van de redelijkheidsformule speelt de vraag of de planologische mutatie leidt tot 
een last die op een beperkte groep van burgers of instellingen rust, geen rol. Bij toepassing van ar-
tikel 49 WRO wordt althans de stelling dat een planologische wijziging ‘eerst dan tot vergoeding 
van planschade aanleiding zal geven wanneer een individuele burger zwaarder wordt getroffen 
dan andere burgers in vergelijkbare omstandigheden’ om (ten minste) twee redenen verworpen. 
Dit vereiste is volgens de Afdeling ‘in dit verband niet alleen te vaag doch ook onjuist. Blijkens 
de wetsgeschiedenis gaat het bij een vergoeding op basis van artikel 49 WRO immers niet om 
een onderlinge vergelijking tussen burgers in vergelijkbare omstandigheden doch om de vraag of 
door de wijziging van de planologische situatie een burger zwaarder wordt getroffen dan met de 
algemene sociale situatie in overeenstemming is’.174 

172 ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692 m.nt. P.C.E. van Wijmen.
173 ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1131,No. 200406899/1 en 200406900/1; ABRvS 6 mei 2004, 

BR 2004, 1046.
174 AGRvS 28 januari 1991, BR 1991, p. 464 m.nt. P.C.E. van Wij men, AB 1991, 449 m.nt. J.A.M. van 

den Berk ; zie voor het vervolg ABRvS 17 oktober 1994, BR 1995, p. 860 m.nt. P.C.E. van Wijmen; 
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2.11.3 Abnormale last?

Bij toepassing van artikel 49 WRO geldt evenmin het vereiste dat de schade buiten het normale 
maatschappelijke risico, of het normale ondernemersrisico valt. Dit vereiste geldt in ieder geval 
niet voor vergoeding van (permanente) schade in de vorm van waardevermindering. De ‘maatstaf, 
dat voor vergoeding van planschade noodzakelijk is dat sprake is van overschrijding van het nor-
maal maatschappelijk risico’ is door de Afdeling nadrukkelijk als onjuist (bij de toepassing van ar-
tikel 49 WRO) van de hand gewezen.175 Daarmee is de op zichzelf juiste overweging, dat het ‘een 
normale maatschappelijke ontwikkeling (is) dat ruimtelijke inzichten en, daaruit voortvloeiende, 
bestemmingsplannen in de loop der tijd wijzigen’, als irrelevant van de hand gewezen. Doorslag-
gevend voor dit oordeel is ‘de wil van de wetgever’. Ook een relatief geringe waardevermindering 
komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.176 Volgens de Afdeling komt ‘voor de beantwoor-
ding van de vraag of schade redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van de verzoeker om schadever-
goeding dient te blijven, geen betekenis toe (..) aan de (mogelijk) geringe omvang daarvan’. 177  

2.11.4 Indirecte schade in de vorm van waardevermindering: actieve risico-
aanvaarding

Bij de beoordeling van verzoeken om vergoeding van indirecte planschade in de vorm van waar-
devermindering blijkt de Afdeling strikt vast te houden aan het uitgangspunt dat ‘de wetgever met 
artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de schade die een belanghebbende lijdt ten gevolge 
van een planologische wijziging die hem in een nadeliger positie brengt niet voor diens rekening willen 
laten, behoudens in zoverre de schadeveroorzakende planologische wijziging voorzienbaar was ten tijde 
van de aankoop van de betrokken onroerende zaak of de vergoeding van de schade anderszins is verze-
kerd’. Daarbij is tevens van belang – zoals hierna nader zal worden uitgewerkt – dat de Afdeling 
zich in latere jaren bij beslechting van geschillen omtrent toepassing van artikel 49 WRO op het 
standpunt stelde dat ‘een verzoek om planschadevergoeding een andere beoordeling vergt dan een op 
het algemeen rechtsbeginsel van gelijkheid voor de openbare lasten berustende verzoek om nadeelcom-
pensatie’.178 De jurisprudentie van de Afdeling biedt, mede daarom, voor schade in de vorm van 

zie voor een vrijwel identieke overweging ABRvS 17 oktober 1994, BR 1995, p. 784 m.nt. P.C.E. 
van Wijmen. Anders: HR 11 juni 1993, NJ 1996, 2, m.nt. MS; BR 1994, p. 763 m.nt. P.C.E. van 
Wijmen (Ruijsch/Apeldoorn); KB 19 maart 1975, 78, BR 1975, 817 m.nt. R.A. Mörzer Bruyns; AB 
1975, 257; KB 6 augustus 1975, BR 1976, p. 160; AB 1975, 289. 

175 ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692 m.nt. P.C.E. van Wijmen; ABRvS 6 mei 2004, BR 2004, 
1046; Gst.7222,12 m.nt. J.H.M.F. Teunissen; ABRvS 17 augustus 2005, AB 2006, 164 m.nt. G.M. 
van den Broek; ABRvS 19 april 2006, LJN:  AW2291, No. 200506094/1; ABRvS 16 juni 2007, 
LJN: BA6794, No. 200608038/1.

176 ABRvS 9 april 2003, BR 2003, p. 969; ABRvS 20 augustus 1999, BR 2000, p. 675.
177 ABRvS 6 mei 2004, BR 2004, 1046; ABRvS 22 februari 2001, BR 2002, p. 325; ABRvS 14 januari 

1999, AB 1999, 209 m.nt. J.St.; ABRvS 20 augustus 1999, BR 2000, p. 675 m.nt. P.C.E. van Wij-
men; AGRvS 10 september 1991, AB 1992, 141; AGRvS 12 oktober 1988, BR 1989, p. 534 m.nt. 
P.C.E. van Wijmen; AGRvS 22 mei 1989, BR 1990, p. 460, AB 1989, 543 m.nt J.A.M. van den Berk 
en AGRvS 10 september 1991, AB 1992, 141 m.nt. PvB. L.A. van Montfoort, Planschadevergoedings-
recht, Zwolle 1990, p. 111-116.

178 ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1131, No. 200406899/1 en 200406900/1; ABRvS 6 mei 2004, 
BR 2004, 1046.



128

40 jaar Instituut voor Bouwrecht

waardevermindering geen grond voor het stellen van de eis dat schade niet mag vallen binnen het 
normaal maatschappelijk risico, of het normale ondernemersrisico.179 De redelijkheids-formule 
wordt in deze benadering bij schade in de vorm van waardevermindering geheel ingevuld door 
middel van het begrip ‘voorzienbaarheid’. Dit soort schade is ‘voorzienbaar – zodat deze geacht 
moet worden te zijn aanvaard en verdisconteerd in de koopprijs – indien ten tijde van de koop voor 
een redelijk denkende en handelende koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans 
dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen’.180 De omvang van de schade speelt 
bijvoorbeeld bij dit type schade geen enkele rol bij de invulling van de redelijkheids-formule. De 
stelling dat de schadeomvang excessief is, kan niet bijdragen aan het oordeel dat de schade redelij-
kerwijs niet ten laste van de belanghebbende dient te blijven, wanneer eenmaal is geoordeeld dat 
de planologische verslechtering ten tijde van de aankoop voorzienbaar was. Omgekeerd kan de 
stelling dat de schade relatief gering van omvang is niet bijdragen aan het oordeel dat de schade 
redelijkerwijs ten laste van de benadeelde dient te blijven.

2.11.5 Peildatum voorzienbaarheid actieve risicoaanvaarding

De peildatum voor voorzienbaarheid bij deze zogenoemde actieve risicoaanvaarding, is niet de 
datum van eigendomsverkrijging, maar de dag waarop de belanghebbende zich tot aankoop heeft 
verplicht.181 Indien belanghebbende eerder een contractueel recht heeft verkregen om de onroe-
rende zaak voor een bepaald bedrag te kopen is dat moment op zichzelf niet bepalend, maar het 
moment waarop daadwerkelijk dit recht door belanghebbende benut is.182 De bewijslast ter zake 
van het moment van koop rust op verzoeker.183 De Afdeling acht het mogelijk dat in de periode 
voordat de schadeveroorzakende maatregel in werking treedt zich wijzigingen in de voorzien-
baarheid voor kunnen doen. Zo kan onder omstandigheden sprake zijn van een toenemende, 
gedeeltelijke voorzienbaarheid. Het wordt echter ook mogelijk geacht dat een planologische ont-
wikkeling die in een eerder stadium voorzienbaar kon worden geacht, later – doch noch voor het 
bekend maken van de schadeveroorzakende maatregel – niet langer meer voorzienbaar is.184

179 ABRvS 19 april 2006, LJN: AW2291, No. 200506094/1; ABRvS 6 mei 2004, LJN: AO8857, No. 
200304627; BR 2004/192.

180 ABRvS 4 maart 2009, LJN: BH4611, No. 200804226/1; ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1109, 
No. 200410128/1; ABRvS 13 april 2005, LJN: AT3744, No. 200407321/1; ABRvS 18 mei 2005, 
LJN: AT5643, No. 200406014/1 ; ABRvS 25 mei 2005, LJN: AT6165, No. 200408400/1 ; ABRvS 
13 juli 2005, No. 200407532/1; ABRvS 27 juli 2005, LJN: AU0126, No. 200408229/1; ABRvS 
30 maart 2005, LJN:  AT2807, No. 200405136/1; ABRvS 26 januari 2005, LJN:  AS3881, No. 
200403474/1 en ABRvS 26 januari 2005, LJN: AS3882, No. 200403489/1.

181 ABRvS 7 januari 2009 LJN:  BG9030,  No. 200801417/1; ABRvS 16 april 2008, LJN:  BC9586, 
No. 200705540/1; ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8167, No. 200605219/1; ABRvS 16 maart 2005, 
LJN: AT0550, No. 200404015/1; ABRvS 17 november 2004, LJN: AR5818, No. 200400692/1; 
ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692.

182 ABRvS 4 juni 2008, LJN: BD3071, No. 200707053/1.
183 ABRvS 6 februari 2008, LJN: BC3624, No. 200703891/1.
184 ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8167, No. 200605219/1; ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8166, No. 

200605214/1.



129

Planschade

2.11.6 Geobjectiveerde voorzienbaarheid

De voorzienbaarheid wordt ‘geobjectiveerd’ in die zin dat bepalend is of bezien vanuit de positie 
van een redelijk denkende en handelende belanghebbende, op de peildatum rekening kon worden 
gehouden met de kans dat de planologische situatie in ongunstige zin zou veranderen. Er wordt 
uitgegaan van hetgeen ‘van een grondeigenaar die zich van de mogelijkheden en zijn belangen bewust 
is, had mogen worden verwacht onder de destijds geldende omstandigheden’.185 Niet vereist is dat het 
bewustzijn van het risico daadwerkelijk bij de benadeelde aanwezig was. Indien de aanvrager die 
kennis (subjectief ) niet had kan dit voor risico van de aanvrager worden gelaten.186

2.11.7 Mate van voorzienbaarheid

In de formulering van de Afdeling ligt ook besloten dat ‘voorzienbaarheid’ niet betekent dat be-
trokkenen er volledig rekening mee konden en moesten houden dat de planologische situatie in 
ongunstige zin zou veranderen.187 Om risicoaanvaarding ter zake van permanente schade, althans 
voorzienbaarheid, te mogen aannemen is het voldoende dat er, bezien vanuit de positie van een re-
delijk denkende en handelende eigenaar, aanleiding bestond rekening te houden met de kans dat 
de planologische situatie op het perceel zou gaan veranderen, in een voor die eigenaar negatieve 
zin.188 Voor het aannemen van risicoaanvaarding is niet vereist dat verwezenlijking van de scha-
deveroorzakende overheidsmaatregel volledig en onherroepelijk vast staat.189 Evenmin is vereist 
dat de schadeveroorzakende maatregel in detail is uitgewerkt, of dat de omvang van de nadelige 
gevolgen in nauwkeurigheid kan worden bepaald. Beslissend is of op het moment van de aankoop 
van de woning de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel zodanig kenbaar 
was, dat hiermee bij de beslissing tot aankoop rekening kon worden gehouden.190

2.11.8 Voorzienbaarheid en financiële uitvoerbaarheid

De omstandigheid dat nog onduidelijkheid bestond over de financiële uitvoerbaarheid van de 
gepubliceerde beleidsvoornemens, brengt niet zonder meer mee dat op grond daarvan geen voor-
zienbaarheid en daarmee actieve risicoaanvaarding zou mogen worden aangenomen.191 

185 Deze formulering wordt (werd?) met name gehanteerd in gevallen van zogenoemde passieve risicoaan-
vaarding: AGRvS 9 oktober 1991, BR 1992, p. 763; AGRvS 7 mei 1993, BR 1994, p. 505; AGRvS 
27 september 1993, BR 1994, p. 678; ABRvS 25 januari 1994, BR 1995, p. 532; ABRvS 22 augustus 
1994, BR 1995, p. 515; ABRvS 6 september 1994, BR 1995, p. 681 m.nt. P.C.E. van Wijmen.

186 ABRvS 22 februari 2006, LJN: AV2233, No. 200508261/1.
187 Vergelijk ook de uitspraken betreffende nadeelcompensatie: vergelijk ABRvS 1 augustus 1997, AB 

1998/37 en 38 m.nt. PvB; ABRvS 13 oktober 2004, AB 2004/ 414.
188 ABRvS 11 mei 2000, No. 199902237/1 ; BR 2001, p. 228; ABRvS 14 april 2004, LJN: AO7467, No. 

200303391/1, BR 2004, 868; ABRvS 18 januari 2006, LJN: AU9841, No. 200502620/1; ABRvS 
22 maart 2006, LJN: AV6250, No. 200506005/1; ABRvS 28 februari 2007, LJN: AZ9527, No. 
200606074/1. ABRvS 28 maart 2007, LJN:  BA1691, No. 200606766/1; ABRvS 20 juni 2007, 
LJN: BA7573, No. 200700036/1.

189 ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5163, No. 200605120/1.
190 ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5163, No. 200605120/1.
191 ABRvS 7 januari 2009, LJN: BG9022, No. 200803725/1.
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2.11.9 Voortekenen

Het is vanzelfsprekend bij de beoordeling van voorzienbaarheidskwesties van praktisch groot be-
lang welke voortekenen als voldoende aanknopingspunten voor voorzienbaarheid kunnen wor-
den aanvaard. In de door de Afdeling gevolgde benadering is daarvoor bepalend, of ten tijde 
van de aankoop door belanghebbende van zijn onroerende zaak ‘concrete beleidsvoornemens ter 
openbare kennis waren gebracht, aan de hand waarvan (hij of ) zij de desbetreffende planologische 
ontwikkeling hadden kunnen voorzien’192, of althans dat sprake was ‘van een voldoende concreet en 
ter openbare kennis gebracht stuk waaruit een voornemen tot wijziging van het planologisch regime 
kon worden afgeleid’.193 Het object van de voorzienbaarheid is bij vergoeding van planschade de 
concrete, schadeveroorzakende planologische wijziging en/of de daaruit voortvloeiende schade.194 
Voor voorzienbaarheid van planschade is ‘meer (..) vereist dan dat een planologische ontwikkeling 
niet onwaarschijnlijk is en belemmerende omstandigheden ontbreken. Bij afwezigheid van enig ter 
openbare kennis gebracht beleidsvoornemen kan niet worden aangenomen dat de schade als gevolg van 
het nieuwe plan voor de belanghebbenden destijds voorzienbaar is geweest’.195 

Bij een eventuele betwisting van voorzienbaarheid ligt het op de weg van het gemeentebestuur 
om aannemelijk te maken dat er ten tijde van de peildatum voldoende voortekenen voor voor-
zienbaarheid waren.196

Voor voorzienbaarheid is niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status 
heeft.197 Een tot belanghebbende gerichte brief van het gemeentebestuur waarin melding wordt 

192 ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1131, No. 200406899/1 en 200406900/1; ABRvS 15 juni 2005, 
LJN: AT7476 No. 200408812/1; vergelijk ook voor voorzienbaarheid bij passieve risicoaanvaarding 
ABRvS 17 augustus 2005, LJN: AU1114 No. 200501041/1.

193 ABRvS 27 juli 2005, LJN: AU0126 No. 200408229/1. De relevante wijze van openbaar maken is af-
hankelijk van de aard van het betreffende document. Vergelijk ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8167, No. 
200605219/1, r.o. 2.7.

194 In de door de Afdeling gehanteerde formuleringen ziet de voorzienbaarheid soms enkel op de scha-
deveroorzakende overheidsgedraging -de planologische wijziging (ABRvS 6 mei 2004, BR 2004, p. 
1046)- , maar soms mede op de negatieve gevolgen daarvan ABRvS 26 januari 2005, LJN: AS3882, No. 
200403489/1 rov. 2.5. Soms wordt gesproken over voorzienbaarheid van ‘de schadeveroorzakende 
maatschappelijke ontwikkeling’ ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692 m.nt. P.C.E. van Wij-
men.

195 ABRvS 17 augustus 2005, LJN:  AU1131 No. 200406899/1 en 200406900/1; ABRvS 28 maart 
2007, LJN: BA1682, No. 200605524/1 etc.

196 ABRvS 6 augustus 2008, No. 200708329/1.
197 ABRvS 11 mei 2000, No. 199902237/1; BR 2001, 228; ABRvS 26 september 2001, No. 

200005612/1, AB 2001, 379; ABRvS 18 januari 2006, LJN: AU9842, No. 200503143/1; ABRvS 
16 augustus 2006, LJN: AY6334, No. 200600955/1; ABRvS 6 september 2006, LJN: AY7591, No. 
200509826/1; ABRvS 27 december 2006, LJN:  AZ5163, No. 200605120/1; ABRvS 16 januari 
2008, LJN: BC2079, No. 200703418/1; ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1682, No. 200605524/1, 
No. 200605530/1, No. 200605533/1, No. 200605534/1, No. 200605537/1, No. 200605538/1, No. 
200605544/1 en No. 2006055; ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8167, No. 200605219/1; ABRvS 27 
juni 2007, LJN: BA8166, No. 200605214/1; ABRvS 16 april 2008, LJN: BC9586, No. 200705540/1; 
ABRvS 6 augustus 2008, No. 200708273/1; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0330, No. 200705658/1; 
ABRvS 4 juni 2008, LJN: BD3089, No. 200707151/1; ABRvS 5 november 2008, LJN: BG3379, 
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gemaakt van eventuele plannen om de bebouwing op een bepaalde locatie te versterken en dat 
de gemeente, in dat verband, niet op voorhand de mogelijkheid wil uitsluiten om op die locatie 
woonbebouwing mogelijk te maken, wordt wel aangemerkt als een voldoende concreet beleids-
voornemen tot bebouwing van de betreffende gronden.198 Ook een aan omwonenden gezonden 
verslag van een raadscommissievergadering, waarin een planologisch beleidsvoornemen is bespro-
ken, en waarmee belanghebbende bekend was, kan voldoende zijn om voorzienbaarheid aan te 
nemen.199

Het aanknopingspunt moet in beginsel wel gevonden kunnen worden in een document. De 
aanwezigheid van een maquete van het nieuwe gebouw bij de aspirant bouwer is bijvoorbeeld 
onvoldoende om voorzienbaarheid aan te nemen.200 De stelling dat sinds een bepaalde datum 
een discussie in de gemeente werd gevoerd over toekomstige wegenstructuren en de uitleg van 
nieuw bebouwd gebied in de vorm van uitbreiding van bestaande woonwijken, is op zichzelf 
onvoldoende om voorzienbaarheid aan te nemen.201

Het moet bovendien gaan om een ‘ruimtelijk beleidsstuk’.202 Een subsidiebeleidsstuk is bijvoor-
beeld onvoldoende om voorzienbaarheid aan te nemen. Niet is vereist dat een dergelijk beleids-
voornemen krachtens enige wettelijke bepaling is vastgesteld.203 

Onvoldoende is voorts het bestaan van bekendgemaakte plannen van een bouwer of projectont-
wikkelaar. Het moet gaan om een beleidsvoornemen van bestuursorganen met een te dezen rele-
vante wettelijke taak.204 Er behoeft dus geen sprake te zijn van een eigen gemeentelijk beleid.205

De inhoud van het beleidsstuk moet bovendien voldoende aanleiding bieden, voldoende concreet 
zijn, om rekening te houden met een mogelijke verslechtering van de planologische situatie.206 
Te algemene, te globale mededelingen, criteria en dergelijke, of onvoldoende duidelijke medede-
lingen, of mededelingen die niet zijn geconcretiseerd met betrekking tot het betreffende perceel, 
zijn onvoldoende om voorzienbaarheid op grond daarvan aan te nemen.207 Niet vereist is echter 
dat aan het betreffende document een verwachting kan worden ontleend omtrent de precieze 
omvang en structuur van de op te richten bebouwing.208 De algemene tendens bij de vaststelling 
van bestemmingsplannen sinds een bepaald tijdstip in een bepaalde gemeente, kan bijvoorbeeld 

No. 200708354/1; ABRvS 4 maart 2009, LJN: BH4611, No. 200804226/1.
198 ABRvS 6 augustus 2008, No. 200708273/1.
199 ABRvS 16 augustus 2006, LJN: AY6334, No. 200600955/1.
200 ABRvS 25 januari 2006, BR 2006, p. 638 m.nt. J.W. van Zundert .
201 ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1682, No. 200605524/1, 200605530/1, 200605533/1, 200605534/1, 

200605537/1, 200605538/1, 200605544/1 en 2006055.
202 ABRvS 25 januari 2006, LJN: AV0284, No. 200502010/1
203 ABRvS 7 januari 2009, LJN: BG9022, No. 200803725/1.
204 ABRvS 25 januari 2006, BR 2006, p. 638; LJN: AV0284, No. 200502010/1.
205 ABRvS 11 maart 2009, LJN: BH5483, No. 200804885/1.
206 ABRvS 22 maart 2006, BR 2006, p. 746.
207 ABRvS 1 november 2006, LJN: AZ1283, No. 200602010/1; ABRvS 7 februari 2007, LJN: AZ7983, 

No. 200604358/1; ABRvS 3 oktober 2007, LJN: BB4687, No. 200700855/1; ABRvS 23 april 2008, 
LJN: BD0330, No. 200705658/1.

208 ABRvS 4 juni 2008, LJN: BD3089, No. 200707151/1.
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niet leiden tot het oordeel dat sprake is van een concreet en ter openbare kennis gebracht beleids-
voornemen waaruit een voornemen tot wijziging van de planologische situatie van een bepaald 
perceel kan worden aangenomen.209 Een (ontwerp-)PKB kan een voldoende concreet voorteken 
bevatten, zulks afhankelijk van de duidelijkheid die het betreffende document biedt en de mate 
van concreetheid van de ontwikkelingen op een specifieke locatie.210 Hetzelfde geldt voor een 
structuurplan of een structuurschets.211 Een voorbereidingsbesluit kan een voorteken bevatten, 
maar dan moet dat voorbereidingsbesluit op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt en 
voldoende aanwijzingen bevatten voor de voorgenomen wijziging van het planologische regime 
voor het betreffende perceel.212 Ook een voldoende bepaalbare wijzigingsbevoegdheid ex artikel 
11 WRO in een moederplan kan een aanknopingspunt voor voorzienbaarheid zijn. Degene die 
schade lijdt als gevolg van het wijzigingsplan kan dus onder omstandigheden risicoaanvaarding 
worden tegengeworpen op grond van de inhoud van het moederplan. Als daarin bijvoorbeeld de 
na wijziging mogelijke bebouwing voldoende concreet is omschreven, en de wijziging is beperkt 
tot bepaalde bestemmingen kan op basis daarvan risicoaanvaarding worden aangenomen.213 Aan 
een in het oude planologische regime niet verwezenlijkte wijzigingsbevoegdheid komt echter vol-
gens de Afdeling bij de beantwoording van de vraag of de door het nieuwe bestemmingsplan 
veroorzaakte planologische verslechtering voorzienbaar was geen betekenis toe.214

Wat te doen indien verschillende beleidsdocumenten in verschillende richtingen lijken te wijzen? 
In een geval waarin in een structuurplan was aangegeven dat in een bepaald gebied te zijner tijd 
woningbouw zou komen, maar in een nadien vastgesteld bestemmingsplan een agrarische, con-
serverende bestemming was vastgelegd, oordeelde de Afdeling dat belanghebbenden ten tijde van 
de koop van hun woningen – kort na de vaststelling van dit bestemmingsplan – voor de inschat-
ting van mogelijke planologische ontwikkelingen in de omgeving betekenis mochten hechten 
aan de, destijds, recent vastgestelde bestemmingsplannen. Daarbij achtte de Afdeling het van 
belang dat ingevolge artikel 33 van de WRO een bestemmingsplan ten minste eens in de tien jaar 
wordt herzien en een bestemmingsplan, anders dan een structuurplan, algemeen verbindende 
voorschriften bevat. Voorts achtte de Afdeling van belang dat in het recent vastgestelde bestem-
mingsplan, noch in de daarbij behorende toelichting verwezen werd naar het structuurplan of het 
daarin vermelde groeimodel.215

209 ABRvS 16 januari 2008, LJN: BC2141, No. 200703497/1.
210 ABRvS 7 april 2004, JB 2004/206, LJN: AO7131, No. 200304702/1; ABRvS 27 december 2006, 

LJN: AZ5163, No. 200605120/1; ABRvS 28 februari 2007, LJN: AZ9527, No. 200606074/1.
211 ABRvS 5 november 2008, LJN: BG3379, No. 200708354/1; ABRvS 19 april 2006, LJN: AW2291, 

No. 200506094/1; ABRvS 18 januari 2006, LJN: AU9841, No. 200502620/1; ABRvS 27 september 
2006, LJN: AY8930, No. 200601526/1.

212 ABRvS 28 maart 2007, LJN:  BA1684, No. 200606796/1; ABRvS 6 augustus 2008, No. 
200708273/1.

213 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0521, No. 200406444/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0549 No. 
200404021/1; ABRvS 1 mei 2002, BR 2003, p. 36.

214 ABRvS 12 januari 2005, LJN: AS2149, No. 200402061/1.
215 ABRvS 6 september 2006, LJN: AY7591, No. 200509826/1.
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2.11.10 Voorzienbaarheid en informatieverstrekking van overheidswege

Wil men in de praktijk weten, of er ten tijde van de peildatum voldoende aanknopingspunten 
waren voor voorzienbaarheid, dan kan men zich de vraag stellen of er ‘concrete kenbare besluiten 
waren genomen omtrent de toekomstige planologische ontwikkelingen ter plaatse, waarop (de belang-
hebbende) zou zijn gewezen indien (hij) voorafgaand aan de aankoop van het perceel bij de gemeente 
informatie had ingewonnen’.216 

Indien een aanvrager zich met recht kan beroepen op de stelling dat hij vóór de aankoop van de 
woning door de gemeente onjuist en onvolledig zou zijn geïnformeerd over de planologische ont-
wikkelingen, kan dat er toe leiden dat hem geen risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen.217 
In geval van betwisting wordt van de verzoeker verlangd dat hij zijn stellingen omtrent onjuiste en 
of onvolledige informatieverstrekking aannemelijk maakt door deze concreet te onderbouwen.218 
Zo zal hij aan moeten geven en aannemelijk moeten maken welke vraag of vragen hij aan welke 
persoon heeft gesteld, of deze vragen betrekking hadden op de ontwikkeling van de betreffende 
gronden en wat de aard en inhoud is van de informatie die hem daarop is verschaft.219 Onjuiste 
informatieverstrekking afkomstig van een voor de koop van de woning ingeschakelde makelaar 
komt voor risico van de aanvrager en de gevolgen daarvan kunnen voor diens rekening worden 
gelaten.220 De Afdeling oordeelt dat het in de rede ligt dat belanghebbenden voorafgaand aan de 
aankoop van hun woning zelf bij de gemeente of de provincie de van de makelaar, of projectont-
wikkelaar verkregen informatie verifiëren en dat zij bij de gemeente informeren naar mogelijk 
nadelige planwijzigingen ter plaatse.221

2.11.11 Directe schade in de vorm van waardevermindering: passieve risico-
aanvaarding

Ook bij directe schade in de vorm van waardevermindering wordt ervan uitgegaan dat de wet-
gever met artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de schade die een belanghebbende 
lijdt ten gevolge van een planologische wijziging die hem in een nadeliger positie brengt niet voor 
diens rekening willen laten, behoudens in zoverre de schadeveroorzakende planologische wijzi-
ging voorzienbaar was of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. 

Bij directe schade geldt echter een iets andere benadering van voorzienbaarheid en risicoaanvaar-
ding, dan bij indirecte schade. De kern van deze benadering wordt gevormd door de gedachte dat 
aan de eigenaar soms passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen, omdat hij riskant 
stil is blijven zitten toen hij eenmaal rekening kon houden met de kans van een nadelige planolo-
gische mutatie. Er kan alleen gesproken worden van passieve risicoaanvaarding als voorzienbaar-
heid kan worden aangenomen én er in het verleden geen stappen zijn ondernomen tot realisering 

216 ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0550 No. 200404015/1; ABRvS 27 juni 2007, LJN: BA8167, No. 
200605219/1.

217 ABRvS 16 januari 2008, LJN: BC2079, No. 200703418/1.
218 ABRvS 7 februari 2007, LJN: AZ7983, No. 200604358/1.
219 ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1684, No. 200606796/1.
220 ABRvS 16 augustus 2006, LJN: AY6334, No. 200600955/1.
221 ABRvS 5 november 2008, LJN: BG3379, No. 200708354/1.
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van de bouwmogelijkheden die met het nieuwe regime zijn komen te vervallen. Hieruit vloeit 
voort dat voorafgaand aan de vraag of onder het oude planologische regime concrete pogingen 
tot realisering van de bestaande bouwmogelijkheden zijn ondernomen, de vraag dient te worden 
beantwoord of de nadelige planologische wijziging, in de vorm van een beperking van de bouw- 
en/of gebruiksmogelijkheden op het perceel, voorzienbaar was.222 Zonder voorzienbaarheid, geen 
risicoaanvaarding.223 Indien geen sprake is van voorzienbaarheid, kan reeds daarom geen passieve 
risicoaanvaarding worden tegengeworpen en kan de vraag of een reële poging is gedaan om de 
bestaande bouwmogelijkheden te benutten buiten beschouwing worden gelaten.

2.11.12 Voorzienbaarheid bij passieve risicoaanvaarding

Voor voorzienbaarheid bij passieve risicoaanvaarding geldt op grote lijnen hetzelfde als bij actieve 
risicoaanvaarding. Ook bij passieve risicoaanvaarding geldt dat voorzienbaarheid kan worden 
aangenomen, indien bezien vanuit de positie van een redelijk denkende en handelende eigenaar, 
aanleiding bestond rekening te houden met de kans dat de planologische situatie op het perceel 
zou gaan veranderen, in een voor hem negatieve zin.224 Door van een bestaande planologische 
mogelijkheid geen gebruik te maken, ook toen belanghebbende kon zien aankomen dat de pla-
nologische situatie ter plaatse zou kunnen wijzigen, heeft hij (passief ) het risico van de voor hen 
nadelige bestemmingswijziging aanvaard en behoort de schade die hij daardoor lijdt voor zijn 
rekening te blijven.225 Een verschil is dat bij passieve risicoaanvaarding niet wordt uitgegaan van 
een vaste peildatum voor voorzienbaarheid. Het moment voor het aannemen van voorzienbaar-
heid kan variëren, afhankelijk van de mate van concreetheid van de ontwikkelingen op een speci-
fieke locatie. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van zodanige aanvaarding door een 
belanghebbende van de kans dat de bouwmogelijkheid op diens perceel zou kunnen vervallen, is 
van belang of de voortekenen van de nadelige planwijziging reeds enige tijd zichtbaar waren voor 
de belanghebbende, respectievelijk hun rechtsvoorgangers.226 De omstandigheid dat gedurende 
een langere periode een bepaalde bestemming niet overeenkomstig de bestemming is gebruikt 
en gedurende deze periode een bestemmingswijziging van het perceel is uitgebleven, terwijl de 
belanghebbende, lettend op de ouderdom van het uitbreidingsplan, rekening moest houden met 
vaststelling op enig moment van een nieuw bestemmingsplan, wordt onvoldoende geacht voor 
het oordeel dat het vervallen van de planologische mogelijkheid voor belanghebbende voorzien-
baar was in dier voege dat zij de gevolgen van dat verval heeft aanvaard.227 De stelling dat een 
perceel is begrepen in een ouder bestemmingsplan en dat het daarom in de lijn der verwachtingen 
ligt dat een nieuw bestemmingsplan conform het streekplan zal worden vastgesteld en dat de 

222 ABRvS 14 januari 2009, LJN: BG9735, No. 200801600/1; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0330, No. 
200705658/1; ABRvS 7 november 2007, LJN: BB7332, No. 200702220/1.

223 ABRvS 29 augustus 2007, LJN: BB2511, No. 200701146/1.
224 ABRvS 11 mei 2000, No. 199902237/1; BR 2001, p. 228; ABRvS 14 april 2004, LJN: AO7467, No. 

200303391/1 (BR 2004, 868); ABRvS 28 september 2005, LJN: AU3404, No. 200409555/1 (ABRvS 
18 januari 2006, LJN:  AU9841, No. 200502620/1; ABRvS 22 maart 2006, LJN:  AV6250,  No. 
200506005/1; ABRvS 28 februari 2007, LJN: AZ9527, No. 200606074/1; ABRvS 28 maart 2007, 
LJN: BA1691, No. 200606766/1; ABRvS 20 juni 2007, LJN: BA7573, No. 200700036/1.

225 ABRvS 28 februari 2007, LJN: AZ9527, No. 200606074/1.
226 ABRvS 16 januari 2008, LJN: BC2079, No. 200703418/1; ABRvS 14 mei 2008, LJN: BD1484, No. 

200705571/1.
227 ABRvS 3 oktober 2007, LJN: BB4687, No. 200700855/1.
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bouwmogelijkheid op het perceel zal komen te vervallen, wordt niet zonder meer aanvaard. Het 
hangt er van af wat het streekplan dienaangaande inhoudt. Wanneer het streekplan bijvoorbeeld 
ruimte laat voor uitzonderingen op het uitgangspunt dat (bijvoorbeeld) bouwen in kernen en het 
landelijk gebied wordt tegengegaan, is dit onvoldoende voor het oordeel dat sprake is van een 
concreet en ter openbare kennis gebracht beleidsvoornemen op grond waarvan een voornemen 
tot wijziging van de planologische situatie van het perceel kan worden aangenomen.228 De ouder-
dom van het voorheen geldende bestemmingsplan en de omgevingsfactoren zijn factoren die op 
zichzelf geen voorzienbaarheid opleveren.229 De omstandigheid dat bestemmingsplannen in be-
ginsel eenmaal in de tien jaar dienen te worden herzien, betekent niet dat reeds hierom voor een 
belanghebbende voorzienbaar was dat een planologisch regime dat reeds meer dan tien jaar geldt 
in voor belanghebbende nadelige zin zal wijzigen. Het vormt echter wel een relevante omstandig-
heid bij de bepaling van de voorzienbaarheid. Deze omstandigheid betekent niet dat reeds hierom 
voor belanghebbenden voorzienbaar is dat het planologische regime in zijn nadeel zou wijzigen.230 
De omstandigheid dat een plan reeds meer dan tien jaar geldt impliceert wel dat van belangheb-
bende en zijn rechtsvoorgangers verwacht mocht worden dat zij zich op de hoogte hielden van de 
planologische ontwikkelingen met betrekking tot het perceel.

2.11.13 Tijdig benutten mogelijkheden oude planologische regime

Naarmate duidelijk wordt dat de planologische inzichten zich wijzigen en het meer in de lijn der 
verwachting komt te liggen dat deze gewijzigde inzichten zich zullen vertalen in een verslechte-
ring van de planologische mogelijkheden, dienen concrete pogingen in het werk te zijn gesteld 
om de (nog) aanwezige bouwmogelijkheden te benutten. In de regel dient dit te geschieden door 
indiening van een bouwplan dat zover is uitgewerkt dat duidelijk is dat het in beginsel past bin-
nen de bestaande mogelijkheden van het bestemmingsplan.231 Belanghebbende moet in geval van 
voorzienbaarheid voldoende concrete pogingen hebben ondernomen om de voorheen bestaande 
bouw- of gebruiksmogelijkheid welke op het perceel was blijven rusten, daadwerkelijk te realise-
ren.232 Hij dient bij een eventuele betwisting voldoende concrete gegevens aan te dragen waaruit 
kan worden afgeleid dat hij serieuze plannen had om de bestaande mogelijkheden alsnog zelf te 
realiseren, dan wel de gronden voor dat doel aan derden te verkopen.233 Vanzelfsprekend kan men 
deze passieve risicoaanvaarding alleen aan de benadeelde tegenwerpen, wanneer er voldoende 
tijd beschikbaar was om zich aan te passen aan de nieuw ontstane situatie.234 Voorts kan passieve 
risicoaanvaarding slechts worden tegengeworpen indien verzoeker zich niet redelijkerwijs op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat ten tijde van belang het benutten van de bouwmogelijkheden 
op zich geen reële mogelijkheid zou zijn, bijvoorbeeld omdat het gemeentebestuur jaarlijks voor 
– onder meer – het betreffende perceel voorbereidingsbesluiten nam om ongewenste bebouwing 
tegen te gaan.235

228 ABRvS 16 januari 2008, LJN: BC2079, No. 200703418/1.
229 ABRvS 20 juni 2007, LJN: BA7573, No. 200700036/1; ABRvS 29 augustus 2007, LJN: BB2511, No. 

200701146/1; ABRvS 23 april 2008, LJN: BD0330, No. 200705658/1. 
230 ABRvS 16 januari 2008, LJN: BC2079, No. 200703418/1.
231 ABRvS 18 januari 2006, LJN: AU9841, No. 200502620/1.
232 ABRvS 28 maart 2007, LJN: BA1691, No. 200606766/1.
233 ABRvS 28 februari 2007, LJN: AZ9527, No. 200606074/1.
234 ABRvS 11 februari 2009, LJN: BH2569, No. 200805042/1.
235 ABRvS 11 februari 2009, LJN: BH2569, No. 200805042/1.



136

40 jaar Instituut voor Bouwrecht

2.11.14 Andere schade dan waardevermindering

Voor andere vormen van schade dan waardevermindering, wordt niet zonder meer uitgegaan van 
eenzelfde beoordelingskader als bij waardevermindering. In het verleden heeft de Afdeling ook 
voor inkomensderving236 en tijdelijke genotsderving237 een ander beoordelingskader gehanteerd, 
in dier voege dat deze schade – ook al was deze niet voorzienbaar – desondanks niet (geheel) 
vergoed werd. Deze vormen van schade komen in deze benadering slechts voor vergoeding in 
aanmerking wanneer zij het normaal maatschappelijke risico overstijgen.238 Indien de tijdelijke 
schade voorzienbaar was, dan komt deze schade reeds daarom niet voor vergoeding in aanmer-
king. Ook bij tijdelijke hinder dient dus te worden onderzocht of er voor een redelijk denkend 
en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de woon- en 
leefsituatie ten gevolge van uitvoeringshandelingen in negatieve zin zou worden gewijzigd.239 Uit 
de jurisprudentie komt naar voren dat schade bestaande uit tijdelijk verlies van woongenot ten 
gevolge van een krachtens artikel 17 van de WRO verleende vrijstelling redelijkerwijs ten laste 
van betrokkene kan worden gelaten indien de aard, de geringe ernst en de beperkte duur van dat 
verlies daartoe aanleiding geven.240 De Afdeling is bereid te aanvaarden dat de aard van de schade, 
de (tijdelijke) duur ervan, mede in het licht van de overige omstandigheden van het geval kunnen 
leiden tot het oordeel dat de schade niet zodanig ernstig is, dat die schade redelijkerwijs niet ten 
laste van belanghebbende dient te blijven, ook al kan geen voorzienbaarheid worden aangeno-
men. De Afdeling acht het niet onredelijk indien een gemeentebestuur zich op het standpunt stelt 
dat een overlastperiode van één jaar (in verband met bouwwerkzaamheden) in een binnenstad 
redelijkerwijs ten laste van omwonenden dient te blijven en dat alleen de gevolgen van de overlast, 
voor zover deze langer dan één jaar duren, aan omwonenden wordt vergoed. 

2.12 Anderszins

Uit de tekst van artikel 49 WRO blijkt dat deze bepaling een subsidiair karakter heeft. Eventuele 
schade wordt slechts vergoed, wanneer vergoeding van de schade niet of niet voldoende door 
aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. De Afdeling stelt dienaangaande voorop dat bij 
de beantwoording van de vraag of de schade anderszins is verzekerd, als hier aan de orde, rekening 
moet worden gehouden met álle relevante feiten en omstandigheden.241 Vereist is dat op grond 
van objectieve gegevens geconcludeerd kan worden dat op andere wijze in vergoeding van de ge-
leden planschade is voorzien, zodat voor vergoeding van die schade op de voet van artikel 49 van 

236 AGRvS 27 augustus 1990, BR 1991, p. 283; AGRvS 30 januari 1991, BR 1991, p. 920 m.nt. P.C.E. 
van Wijmen; ABRvS 24 oktober 1994, BR 1995, p. 863.

237 ABRvS 12 mei 2000, BR 2991, p. 230 m.nt. P.C.E. van Wijmen.
238 Kritisch over dit criterium: E. van der Schans, Planschade, uitvoeringsschade en tijdelijke schade, BR 

2004, p.12-17.
239 ABRvS 5 oktober 2005 LJN: AU3802, No. 200502671/1,JB 2005/325; ABRvS 22 februari 2006, 

LJN: AV2233, No. 200508261/1; ABRvS 27 december 2006, LJN: AZ5163, No. 200605120/1.
240 ABRvS 23 maart 2005, No. 200406358/1; ABRvS 18 januari 2006, LJN: AU9827, No. 200503956/1; 

ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9024, No. 200508208/1; ABRvS 16 augustus 2006, LJN: AY6335, 
No. 200602534/1; ABRvS 6 juni 2007, LJN: BA6794, No. 200608038/1. Zie ook ABRvS 27 april 
2005, LJN: AT4731, No. 200401698/1.

241 ABRvS 3 augustus 2005, LJN: AU0430, No. 200409930/1; zie eerder ABRvS 30 januari 1996, BR 
1997, p. 512; ABRvS 12 januari 1999, BR 1999, p. 685; ABRvS 4 februari 2000, BR 2000, p.857. 
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de WRO geen plaats is.242 Toekomstige onzekere gebeurtenissen, die afhankelijk zijn van andere 
factoren kunnen de conclusie dat vergoeding van schade anderszins voorzien is niet dragen.243 
Artikel 49 WRO sluit compensatie in natura niet uit. Zodanige compensatie kan bijvoorbeeld 
bestaan uit een herstel van de door een bestemmingsplanherziening weggevallen bouwmogelijk-
heid. In dat geval kan schadevergoeding in geld achterwege blijven omdat de (vergoeding van) 
schade anderszins is verzekerd. Dat laatste moet dan wel voldoende vast staan.244 Voor toepassing 
van de compensatiebepaling in artikel 49 is het niet noodzakelijk dat de schade reeds ten tijde 
van het ontstaan daarvan is gecompenseerd. De wet staat niet in de weg aan het ontvangen van 
compensatie op een – ook geruime tijd – later gelegen tijdstip. Het gaat er gelet op de wetstekst 
immers om of ten tijde van de op grond van artikel 49 van de WRO te nemen beslissing de 
vergoeding van de schade door aankoop, onteigening of anderszins voldoende is verzekerd. De 
schadevergoeding ex artikel 49 WRO kan in voorkomende gevallen ook door van derden ontvan-
gen vergoedingen voldoende verzekerd worden geacht. Evenmin is vereist dat andere wijze van 
compensatie expliciet was gericht op compensatie van planschade. Voldoende is dat de conclusie 
dat op andere wijze in vergoeding van de geleden planschade is voorzien op grond van objectieve 
gegevens gerechtvaardigd is. Schade kan ook anderszins verzekerd zijn door een gemeentelijke 
toezegging om planologische medewerking aan een bouwplan te verlenen.245 Niet vereist is dat 
uit een schriftelijk stuk blijkt dat de toegezegde planologische medewerking mede strekte ter 
vergoeding van planschade. 

3. Het materiële planschadetegemoetkomingsrecht onder 
de werking van de nieuwe Wro 

3.1 Inleiding

Het uitdijen van de overheidsaansprakelijkheid voor planschade is niet onopgemerkt gebleven. 
Van de zijde van de Nederlandse gemeenten werd er over geklaagd. Gesteld werd dat het aantal 
verzoeken om vergoeding van planschade aanzienlijk was toegenomen. Reeds de kosten van be-
handeling daarvan waren onaanvaardbaar hoog geworden. Het aantal gehonoreerde verzoeken 
was gestegen, en ook de omvang van de toegekende vergoedingen was aanzienlijk hoger dan 
voorheen. Daarenboven waren geen adequate instrumenten voor afwenteling van planschadever-
goedingskosten voorhanden. Er bestonden ook bezwaren van meer principiële aard tegen de wijze 
waarop artikel 49 WRO blijkens de rechtspraak moest worden toegepast. Zo was er bijvoorbeeld 
het bezwaar dat niet viel in te zien wat er zo bijzonder was aan planologische maatregelen dat 
dienaangaande zo’n ruimhartig schadevergoedingsregime gold. Naast deze bezwaren die er op 
neerkwamen dat de toepassing van artikel 49 WRO ingrijpend afwijkt van hetgeen overigens in 
het Nederlandse schadevergoedingsrecht gebruikelijk is, zonder dat daarvoor voldoende draag-

242 ABRvS 21 mei 2008, LJN: BD2119, No. 200705598/1; ABRvS 11 juli 2007, LJN: BA9289, No. 
200607110/1; ABRvS 19 juli 2006, LJN:  AY4221; ABRvS 15 maart 2006, LJN:  AV5061, No. 
200506528/1; ABRvS 25 januari 2006, BR 2006, p. 638; ABRvS 3 augustus 2005, LJN: AU0430, No. 
200409930/1. 

243 ABRvS 25 februari 2009, LJN: BH3961, No. 200802812/1; ABRvS 21 januari 2009, LJN: BH0457, 
No. 200803364/1 en 200803403/1.

244 ABRvS 27 april 2005, Gst. 2005, 7230,85 m.nt. J.M.H.F. Teunissen.
245 ABRvS 21 mei 2008, LJN: BD2119, No. 200705598/1.
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krachtige argumenten worden aangevoerd, bestonden er bezwaren tegen de beperkte mogelijk-
heden voor een genuanceerde benadering. Naast een gebrek aan consistentie binnen het Neder-
landse rechtsstelsel, waren er ook bezwaren die er op neerkomen, dat de toepassing van artikel 49 
WRO te zeer afwijkt van hetgeen in andere, min of meer vergelijkbare rechtsstelsels gebruikelijk 
is. 246 Het argument ten slotte dat er slechts een gradueel verschil zou bestaan tussen planologische 
maatregelen en onteigening en dat er ook daarom geen aanleiding zou bestaan voor het maken 
van verschil op het punt van vergoeding van schade veroorzaakt door respectievelijk planologische 
maatregelen en een onteigening, werd inmiddels ook minder overtuigend geacht. Er zijn immers 
wel degelijk relevante verschillen aan te wijzen, ook in het licht van een belangrijke verdragsrech-
telijke bepaling die het eigendomsrecht boogt te beschermen: artikel 1, eerste protocol EVRM. 
Een bestemmingsplan berooft immers eigenaren – anders dan een onteigening – niet van hun be-
schikkingsrecht. Daarenboven kunnen de gebruiksbeperkingen die in een bestemmingsplan zijn 
neergelegd – anders dan een onteigening – worden aangemerkt als ingevolge artikel 1 toegelaten 
regulering van het gebruik van de eigendom in overeenstemming met het algemeen belang.247 
Aan artikel 1, eerste protocol EVRM kan bovendien geen aanspraak op een volledige schadeloos-
stelling ter zake van door planologische maatregelen veroorzaakte schade worden ontleend, zodat 
ook daarom de systematiek van het onteigeningsrecht niet behoeft te worden toegepast.248 Er 
waren kortom redenen om te bezien of het geldende planschadevergoedingsregime niet moest 
worden aangepast. Deze redenen, of althans enkele daarvan hebben de wetgever er toe gebracht 
in te grijpen. Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Afde-
ling 6.1. van de Wro bevat een regeling getiteld ‘Tegemoetkoming in schade’.249 Deze regeling 

246 Zie hieromtrent uitvoeriger B.P.M. van Ravels, Grenzen van voorzienbaarheid (rede), Deventer, 2005 
en D.A. Lubach, Voorzienbaarheid en maatschappelijk risico bij planschade in rechtsvergelijkend 
perspectief, BR 2005, p. 509-513.

247 Vgl. ook ABRvS 1 december 2004, AB 2005, 252 m.nt. TB; M&R 2005, 17 m.nt. Verschuuren; 
alsmede ABRvS 28 september 2005, NJB 2005, p. 1953 (Margraten).

248 ABRvS 5 oktober 2005, NJB 2005, p. 1996.
249 Zie dienaangaande: J.W. van Zundert, Planschaderegeling ter discussie, BR 2001, p. 278-285; T.E.P.A. 

Lam en P. Hödl, Art. 49 WRO in rechtsvergelijkend perspectief, BR 2001, p. 548-554; P.J.J. van 
Buuren, Planschadevergoedingsrecht, Gst. 7146 (2001); B.P.M. van Ravels, Nadeelcompensatie en 
andere vergoedingen in de waterstaatszorg, in: Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, VAR-
reeks 128, Den Haag, 2002, p. 408; P.J.J. van Buuren, De rechtsgrondslag van planschadevergoeding 
naar huidig en komend recht, in: M. Lurks e.a. (red.), De grootste gemene deler - Opstellen aangebo-
den aan prof. mr. Th. G. Drupsteen, Deventer 2002, p. 281-289; J.W. van Zundert, Gemeentelijke 
planschadeaansprakelijkheid, O&A 2002, p. 22-24; P.C.E. van Wijmen , Art. 49 WRO vernieuwd? 
Slechte wijn in oude zakken!, O&A 2002, p. 66-72; G.M. van den Broek, De planschaderegeling in 
de nieuwe Wro: terug naar af, BR 2002, p. 757-763; G.M. van den Broek, Het wetsontwerp voor een 
nieuwe planschaderegeling, BR 2004, p. 643-654; B.P.M. van Ravels, Grenzen van voorzienbaarheid 
(rede), Deventer: Kluwer 2005, p. 72 e.v.; B.P.M. van Ravels, Vergoeding van planschade omstreeks 
2005, Gst. 2006,7251, nr. 70; p. 255-270; B.P.M. van Ravels, Bergingsgebieden, schadevergoeding en 
de Waterwet, in: Th. G. Drupsteen, H.J.M. Havekes en H.F.M.W. van Rijswick, Weids water, p. 207-
253; P.J.J. van Buuren, Nieuwe regels over planschadevergoeding in de Wro - Jaarrede van de voorzitter 
van de vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort, TBR 2008/28, p. 137-
142; B.P.M. van Ravels, De nieuwe redelijkheid bij tegemoetkomen in planschade, in: O&A 2008, 
49, p. 128-145; P.J.J. van Buuren e.a., Van WRO naar Wro, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 
2008, hoofdstuk 14, p. 187-202; J.W. van Zundert, Wro art. 6.1, Ruimtelijk bestuursrecht (losbl.); P. 
Willems, Artikel 49 WRO wordt artikel 6.1. Wro: de nieuwe planschaderegeling, StAB, nr. 2, 2008, 
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komt in de plaats van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de behandeling 
van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wro deelde de Minister van VROM de Kamer mede, dat 
‘de nieuwe planschaderegeling (..) een versobering (is) ten opzichte van de regeling in de huidige 
WRO’. Het kernartikel van deze tegemoetkomingsregeling komt er op neer dat burgemeester en 
wethouders degene ‘die in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van 
een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van’ een van de limitatief in artikel 6.1, lid 
2 opgesomde planologische maatregelen ‘op aanvraag een tegemoetkoming toe (kennen), voorzo-
ver de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voorzover 
de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd’. Ik verwacht dat grote delen van de 
rechtspraak betreffende de toepassing van artikel 49 WRO, ook bij toepassing van artikel 6.1 Wro 
van belang zullen blijven. Ik verwacht ook dat deze nieuwe regeling op termijn grote gevolgen zal 
hebben voor de (on-)mogelijkheden om compensatie te kunnen krijgen voor planschade. In het 
navolgende schets ik de belangrijkste wijzigingen, terwijl ik ook een inschatting geef van hetgeen 
naar mijn verwachtingen, niet, of althans niet in belangrijke mate veranderd.

3.2 Gewijzigde grondslag

De nieuwe Wro voorziet niet langer in vergoeding van planschade, maar slechts in een tege-
moetkoming in planschade. Daarmee is onder meer tot uitdrukking gebracht dat de eventuele 
aanspraak op compensatie niet is gebaseerd op de materiële rechtszekerheid, maar (in belangrijke 
mate) op het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten. Onder de werking van artikel 6.1 
Wro komt planschade die ‘redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven’ 
voor een ‘tegemoetkoming’ in aanmerking. Blijkens de memorie van toelichting behorende bij het 
wetsvoorstel Wro ligt aan deze wijziging van de terminologie een bewuste keuze voor een ander 
uitgangspunt ten grondslag. Daarmee is bedoeld – anders dan in artikel 49 WRO – tot uitdruk-
king te brengen ‘dat er geen aanspraak bestaat op een vergoeding van de gehele schade ten gevolge 
van concreet aangeduide besluiten krachtens de Wro. Alleen die schade wordt vergoed welke 
uitkomt boven de financiële nadelen die behoren tot het maatschappelijke risico, dat elke burger 
behoort te dragen. In die zin is het juister te spreken van een «tegemoetkoming in de schade» dan 
van een «schadevergoeding »‘, aldus de memorie van toelichting. Uitgangspunt is dat ‘een ieder 
die deel uit maakt van de samenleving te maken (krijgt) met feitelijke of juridische veranderin-
gen, al dan niet door de overheid geëntameerd, en in beginsel ook het risico (draagt) dat aan deze 
veranderingen nadelige gevolgen verbonden zijn’. Een individu dat een nadeel ondervindt ten 
gevolge van een ontwikkeling in de samenleving, behoort dit nadeel in beginsel zelf te dragen. 

3.3 Geen wijziging systematiek

Onder de werking van afdeling 6.1. Wro zal naar mijn mening de beoordelingssystematiek van 
aanvragen om compensatie van planschade niet wijzigen ten opzichte van de hiervoor uiteenge-
zette systematiek van de toepassing van artikel 49 WRO. Een eerste argument voor deze gedachte 
is dat de structuur van de tekst van artikel 6.1 Wro niet, of nauwelijks wijzigt ten opzichte van 
die van de structuur van artikel 49 WRO. Een tweede argument voor deze opvatting berust op 

en P. Willems. De planschadeprocedureregeling in het Bro, StAB nr. 3; P.J.J. van Buuren, A.A.J. de 
Gier, A.G.A. Nijmeijer, J. Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer: Kluwer  2009, p.  
 313-346.  
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de relatie tussen artikel 6.1, lid 1 Wro en de artikelen 6.2 en 6.3. Wro. Artikel 6.1, lid 1 bepaalt, 
voor zover hier van belang, dat in geval van planschade een tegemoetkoming wordt toegekend 
‘voorzover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven’. Artikel 
6.2, lid 1 bepaalt vervolgens dat binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor 
rekening van de aanvrager blijft. In de toelichting wordt omtrent de verhouding van deze bepa-
lingen gesteld dat ‘in de artikelen 6.2 en 6.3 (..) uitwerking (is) gegeven aan het eerste criterium, 
dat inhoudt dat de schade redelijkerwijze voor rekening van de aanvrager moet blijven’. Daarvan 
uitgaande kan gesteld worden dat het bij de beoordeling in aanmerking nemen van het normaal 
maatschappelijk risico een uitwerking, nieuwe (nadere) invulling vormt van de redelijkheidsfor-
mule. De beoordelingssystematiek wijzigt dus niet, wel de invulling van de redelijkheidsformu-
le.250 Een derde argument is dat de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de 
nieuwe Wro geen aanknopingspunten biedt voor de conclusie dat met deze wet beoogd zou zijn 
een nieuwe systematiek te introduceren. 

3.4 Wijziging van vergelijkingsmaatstaf?

Een punt van twijfel betreft de beantwoording van de vraag, of ook bij toepassing van artikel 6.1 
van de Wro een vergelijking dient te worden gemaakt van opvolgende juridische (planologische) 
regimes teneinde te ‘bezien of sprake is van een wijziging van het planologische regime waardoor een 
belanghebbende in een nadeliger positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of 
zal lijden’. Deze twijfel is ingegeven door een nadeelcompensatieuitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2008. 251 In deze uitspraak heeft de Afdeling 
in betrekkelijk algemene bewoordingen het volgende overwogen: ‘Anders dan bij een verzoek om 
planschadevergoeding dient bij een verzoek om nadeelcompensatie gebaseerd op het rechtsbeginsel (van 
de gelijkheid voor de openbare lasten) geen vergelijking van opvolgende juridische regimes te worden 
gemaakt’. Er moet volgens de Afdeling een vergelijking worden gemaakt ‘van het juridische regime 
dat is vastgesteld voor een beperkte groep burgers met het juridische regime dat is vastgesteld voor 
burgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden’. In deze uitspraak wordt, geheel in lijn met 
eerdere rechtspraak, beklemtoond dat een beslissing omtrent toekenning van nadeelcompensatie 
op grond van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten een andere afweging vergt 
dan toepassing van artikel 49 WRO. Op grond van deze rechtspraak kon worden aangenomen 
dat dit verschil met name was gelegen in de relevantie van de vraag ‘of er sprake is van buiten het 
normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers drukkende schade’.252 
Ook de door de Afdeling geformuleerde vergelijkingsmaatstaf als zodanig – de vergelijking ‘van 
het juridische regime dat is vastgesteld voor een beperkte groep burgers met het juridische regime 
dat is vastgesteld voor burgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden’ – ligt in de lijn van 
eerdere rechtspraak. Nieuw aan deze uitspraak is echter dat de Afdeling bij toepassing van het be-
ginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten de vergelijking van opvolgende juridische regimes 

250 J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, vierde druk, 2008, p. 304.
251 ABRvS 9 april 2008, LJN: BC9040, No. 200705041/1. r.o. 2.6., BR 2008, 108, p. 506 m.nt. J.W. van 

Zundert; JB 2008/125 m.nt. JT; M&R 2008, nr. 72 m.nt. JH; TBR 2009/13, p. 61 m.nt. J.A.M.A. 
Sluysmans. 

252 ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9047, No. 508280/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0571, No. 
200404777/1; ABRvS 16 maart 2005, LJN: AT0572, No. 200404817/1 en ABRvS 16 maart 2005 
LJN: AT0570, No. 200404601/1.
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nadrukkelijk verwerpt. Nieuw is ook de plaats die deze vergelijking van de situatie van groepen 
burgers in het ‘systeem ‘ van de beoordeling van aanvragen om nadeelcompensatie inneemt. Deze 
vergelijking wordt immers bij toepassing van nadeelcompensatieregelingen wél gehanteerd, maar 
(tot nog toe) nadat eenmaal is vastgesteld dat iemand als gevolg van een overheidsmaatregel in 
een slechtere positie is komen te verkeren, waarin hij schade van een bepaalde aard en met een 
bepaalde omvang lijdt. 

Deze uitspraak doet niet alleen de vraag rijzen, of voortaan in nadeelcompensatiekwesties geen 
vergelijking meer mag worden gemaakt van opvolgende juridische regimes. De betreffende over-
weging doet ook de vraag rijzen, of bij een beslissing omtrent compensatie van planschade op 
de voet van artikel 6.1 Wro niet langer een vergelijking van opvolgende planologische regimes 
mag worden gemaakt. De nieuwe Wro en de geschiedenis van de totstandkoming daarvan recht-
vaardigt immers volgens sommigen de conclusie dat na introductie van de nieuwe regeling ‘het 
planschaderecht in vergelijking met de talloze nadeelcompensatieregelingen geen uitzonderings-
positie meer zal innemen’.253 Daarvan uitgaande zou wellicht geconcludeerd kunnen worden dat 
bij toepassing van artikel 6.1 Wro eenzelfde vergelijkingsmaatstaf gehanteerd moet worden als bij 
toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten. 

Wij zullen af moeten wachten of de Afdeling de lijn van de hiervoor geciteerde overweging door-
trekt naar andere gevallen van toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare 
lasten. Wij zullen voorts moeten afwachten of de Afdeling ook bij toepassing van afdeling 6.1. 
Wro de vergelijking van opvolgende juridische (planologische) regimes verwerpt. Vooralsnog ga 
ik ervan uit dat de Afdeling deze lijn niet zal doortrekken.254 

De door de Afdeling gehanteerde algemene bewoordingen doen weliswaar vermoeden dat het in 
deze uitspraak overwogene een ruime strekking heeft, maar daar staat tegenover dat deze uitspraak 
overwegingen bevat die veeleer steun bieden voor de gedachte dat deze uitspraak is toegesneden 
op een specifiek geval. Dat laatste kan mogelijk worden afgeleid uit de volgende overweging van 
de Afdeling uit deze uitspraak van 9 april 2008: ‘De besliscommissie heeft ten onrechte volstaan met 
een vergelijking van opvolgende juridische regimes. Dat klemt te meer nu eerst in 1996 bij het aan-
wijzingsbesluit is voldaan aan de reeds in de in 1978 in werking getreden Lvw opgenomen plicht tot 
het vaststellen van geluidzones rond luchtvaartterreinen, welke langdurige nalatigheid in het voldoen 
aan deze wettelijke plicht tot het stellen van juridische beperkingen aan de geluidsbelasting vanwege 
de luchthaven Schiphol, thans in de door de besliscommissie verrichte vergelijking van opvolgende ju-
ridische regimes aan de bewoners van woningen die binnen de geluidszones zijn komen te liggen wordt 
tegengeworpen’. Het is duidelijk dat de ‘langdurige nalatigheid in het voldoen aan de wettelijke 
plicht’ door de minister een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uiteindelijke oordeel van de 
Afdeling in deze zaak. Het is voorts duidelijk dat deze bijzondere omstandigheid in het algemeen 
bij toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten en bij toepassing van 
artikel 6.1 Wro geen rol speelt. 

253 P.J.J. van Buuren, Nieuwe regels over planschadevergoeding in de Wro - Jaarrede van de voorzitter 
van de vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort, TBR 2008/28, p. 
137-142 i.h.b. p. 142. Zie voor nuanceringen ten aanzien van deze opvatting B.P.M. van Ravels, De 
nieuwe redelijkheid bij tegemoetkomen in planschade, in: O&A 2008, 49, p. 128-145.

254 Zo ook J.A.M.A. Sluysmans, noot TBR 2009/13, p. 61.
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Er zijn ook vanuit juridisch oogpunt kritische kanttekeningen te plaatsen bij deze overweging. 
Ook dat biedt een reden om niet te vergaande gevolgen aan deze uitspraak te verbinden. In de 
literatuur is naar voren gebracht dat de overweging – dat er bij beslissingen omtrent toekenning 
van nadeelcompensatie nimmer een vergelijking dient te worden gemaakt tussen opvolgende ju-
ridische regimes – niet juist kan worden geacht.255 Ongeacht de vraag of het om tegemoetkoming 
in planschade of om nadeelcompensatie gaat, moet immers altijd worden vastgesteld of er schade 
is geleden, en of deze het gevolg is van een voor toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor 
de openbare lasten, of voor toepassing van artikel 6.1 Wro relevante schadeoorzaak. In gevallen 
waarin de relevante schadeoorzaak een wijziging van een juridisch regime is, zal de situatie voor 
en na de wijziging van het juridische regime onvermijdelijk in de beoordeling moeten worden 
betrokken. Dat is inherent aan het schadebegrip en aan de aard van de (gestelde) schadeoorzaak. 
Wanneer ten aanzien van de belangen van de aanvrager geen verslechtering kan worden aangeno-
men, is er eenvoudigweg geen schade. Daaraan doet – zo wordt betoogd – niet af dat anderen, die 
zich in een vergelijkbare situatie bevinden, een voordeel ondervinden als gevolg van deze wijziging 
van het juridische regime, dat de aanvrager niet heeft. Indien derhalve de relevante schadeoor-
zaak een wijziging van een juridisch regime is, dient ook bij beslissingen omtrent toekenning 
van nadeelcompensatie op grond van het beginsel van de gelijkheid van de openbare lasten een 
vergelijking te worden gemaakt tussen opvolgende juridische regimes teneinde te bezien of sprake 
is van een wijziging van het juridische regime waardoor een belanghebbende in een nadeliger 
positie is komen te verkeren, ten gevolge waarvan hij schade lijdt of zal lijden. Eerst indien deze 
vraag bevestigend wordt beantwoord, komt men toe aan onder meer de vragen, of er sprake is van 
buiten het normale maatschappelijke risico vallende en op een beperkte groep burgers drukkende 
schade. Bij de beoordeling van deze laatste vraag zal onder meer een vergelijking moeten worden 
gemaakt van het juridische regime dat is vastgesteld voor een beperkte groep burgers met het juri-
dische regime dat is vastgesteld voor burgers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Deze 
vergelijking met het rechtsregime dat voor andere burgers geldt strekt er niet toe causaal verband 
vast te stellen en/of de omvang van de schade te bepalen, maar deze strekt er toe te bezien of deze 
schade redelijkerwijs ten laste van de aanvrager behoort te blijven, of althans teneinde te bezien of 
deze schade als onevenredig gekwalificeerd kan worden. 

Ik meen dat ook betekenis toekomt aan de omstandigheid dat de Afdeling in deze uitspraak 
zonder enige motivering afwijkt van eerdere nadeelcompensatierechtspraak op dit punt.256 In een 
uitspraak uit 2004 overwoog de Afdeling bijvoorbeeld in een uitspraak betreffende een geschil 
waarin dezelfde schadeoorzaak aan de orde was: ‘In dit opzicht is het huidige aanwijzingsbesluit 
nadeliger in vergelijking met het voorheen geldende aanwijzingsbesluit. De rechtbank heeft dit 
miskend’. Nu in de uitspraak van 9 april 2008 slechts onder verwijzing naar de ‘langdurige nala-
tigheid in het voldoen aan de wettelijke plicht’ een geheel andere koers wordt gevaren, biedt ook 
het ontbreken van enige nadere motivering steun voor de gedachte dat aan deze uitspraak niet al 
te vergaande gevolgen verbonden mogen worden, omdat hij is toesneden op het specifieke geval.

255 Zie J. Hoitink, noot M&R 2008, nr. 72; B.P.M. van Ravels, De nieuwe redelijkheid bij tegemoetko-
men in planschade, in: O&A 2008, 49, p. 128-145; J.A.M.A. Sluysmans, noot TBR 2009/13, p. 61.

256 Vergelijk: ABRvS 27 oktober 2004, LJN: AR4607, No. 200401386/1, r.o. 2.8. Daarin overwoog de 
Afdeling nog: ‘In dit opzicht is het huidige aanwijzingsbesluit nadeliger in vergelijking met het voor-
heen geldende aanwijzingsbesluit. De rechtbank heeft dit miskend’.
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Daarenboven komt, naar ik meen, betekenis toe aan de omstandigheid dat hetgeen de Afdeling 
overweegt ingrijpend, en met geen ander argument dan meergenoemde ‘nalatigheid’, afwijkt van 
hetgeen tot nog toe in het algemeen bij toepassing van het beginsel van de gelijkheid voor de 
openbare lasten voor juist werd (en wordt) gehouden. Ik wijs bijvoorbeeld op de inhoud van de 
Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999. Deze regeling beoogt, mede blijkens de 
toelichting daarop, uitdrukking te geven aan het algemene rechtsbeginsel van de gelijkheid voor 
de openbare lasten. In deze regeling komt ook de verhouding in nadeelcompensatiekwesties tus-
sen enerzijds de vraag naar het causaal verband tussen de gestelde schadeoorzaak en de schade, en 
anderzijds de vraag naar de zogenoemde speciale last aan de orde.257 In deze regeling ligt besloten 
dat indien eenmaal is vastgesteld dat iemand schade lijdt als gevolg van een in de betreffende 
regeling genoemde overheidsmaatregel, vervolgens bezien dient te worden, of deze schade in be-
langrijke mate afwijkt van de schade die dientengevolge op eenieder drukt, dan wel wanneer deze 
schade op een naar verhouding gering aantal natuurlijke of rechtspersonen die in vergelijkbare 
positie verkeren drukt. 

Ik meen voorts dat voorzichtigheid moet worden betracht bij het verbinden van vergaande conse-
quenties aan deze uitspraak, omdat dit de ‘hanteerbaarheid van het systeem’ in gevaar zou kunnen 
brengen. Ik doel daarmee in het bijzonder op de juridische en praktische problemen die rijzen bij 
de beantwoording van de vraag hoe een groep van burgers die zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden kan worden afgebakend, en de vraag, hoe vervolgens binnen die groep een subgroep kan 
worden afgebakend die speciaal door de betreffende overheidsmaatregel getroffen wordt.258 De 
ontwikkeling van een praktisch hanteerbare en consistente beantwoording van deze vragen – zo 
al mogelijk – staat nog maar in de kinderschoenen. Niet helemaal zonder reden heeft de Afde-
ling bij toepassing van artikel 49 WRO toepassing van het vereiste van de speciale last als te vaag 
verworpen. Voorts rijzen lastig te beantwoorden vragen bij de bepaling van oorzakelijk verband 
en bij de bepaling van de omvang van de schade, met inachtneming van de door de Afdeling 
geformuleerde vergelijkingsmaatstaf. 

Het vorenstaande geldt mijns inziens temeer voor de toepassing van artikel 6.1 Wro. De tekst van 
de nieuwe Wro, noch de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming daarvan, biedt im-
mers een voldoende duidelijk aanknopingspunt voor de gedachte dat de wetgever een wijziging 
van de vergelijkingsmaatstaf voor ogen heeft gestaan. Het is zelfs de vraag, of de wetgever met 
artikel 6.1 Wro en volgende het vereiste van de speciale last in het planschaderecht heeft willen 
introduceren.

Vooralsnog houd ik het er derhalve voor dat ook bij toepassing van artikel 6.1 Wro een verge-
lijking dient te worden gemaakt van opvolgende juridische (planologische) regimes en dat de 
wetgever op dit punt geen wijziging heeft beoogd.

257 Zie artikel 2, leden 1 en 2 en artikel 4 Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999.
258 Zie M.K.G. Tjepkema, Het referentiekader van het égalité-beginsel - Over de vergelijking met andere 

burgers in égalité-situaties, O&A 2004, p. 12-22.
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3.5 Gewijzigde invulling redelijkheidsformule

De redelijkheidsformule blijft ook onder de werking van artikel 6.1 Wro een algemene formule 
waaronder mogelijke verweren zijn begrepen, die het beslissende bestuursorgaan aan de aanvrager 
kan tegenwerpen ter motivering van het standpunt, dat de door een planologische maatregel 
veroorzaakte schade geheel, of gedeeltelijk voor rekening van de aanvrager behoort te blijven. In 
afdeling 6.1. Wro is de redelijkheidsformule, anders dan voorheen, nader uitgewerkt, zij het niet 
uitputtend. De artikelen 6.2 en 6.3 Wro bieden mijns inziens geen uitputtende invulling van de 
redelijkheidsformule van artikel 6.1 Wro. Deze artikelen bieden daarvan slechts een gedeeltelijke 
uitwerking door factoren te noemen die – blijkens de tekst van artikel 6.3 Wro – ‘in ieder geval’ 
in de beoordeling van een aanvraag betrokken moeten worden. De vraag of de schade al dan niet 
binnen het normaal maatschappelijk risico valt, de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak, en 
de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken, dienen ‘in ieder 
geval’ in de beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming betrokken worden. Deze formu-
lering biedt ruimte om ook andere, niet uitdrukkelijk in de wet vermelde factoren en omstandig-
heden, in de beoordeling te betrekken. Deze lezing is ook aannemelijk te achten, omdat bij een 
andere lezing de redelijkheidsclausule van artikel 6.1 Wro zinledig, of althans overbodig zou zijn, 
naast de artikelen 6.2 en 6.3.259

3.5.1 Risicoaanvaarding

In de nieuwe Wro is de rechtspraak betreffende de toepassing van de redelijkheidsformule van ar-
tikel 49 WRO ten dele gecodificeerd: artikel 6.3 Wro biedt immers een codificatie van het leerstuk 
van risicoaanvaarding. In de memorie van toelichting bij de Wro wordt gesteld: ‘Het wetsvoor-
stel brengt geen veranderingen aan in het (jurisprudentiële) leerstuk van de (actieve en passieve) 
risico-aanvaarding’. In artikel 6.3 Wro is het element van risico-aanvaarding geëxpliciteerd.260 
De Wro beoogt als ik het goed zie geen, of slechts beperkte veranderingen aan te brengen in het 
hiervoor uiteengezette (jurisprudentiële) leerstuk van de (actieve en passieve) risico-aanvaarding 
en de daarmee verband houdende voorzienbaarheid. 

3.5.2 Normaal maatschappelijk risico

Bepaling grenzen normaal maatschappelijk risico
Afdeling 6.1. Wro biedt ten dele een modificatie van de redelijkheidsformule van artikel 49 WRO, 
zoals deze door de Afdeling bestuursrechtspraak is uitgelegd en toegepast. Deze wijziging van de 
invulling van de redelijkheidsformule zit hem vooral in de introductie van de regel dat binnen 
het normale maatschappelijke risico vallende schade niet vergoed wordt (artikel 6.2 lid 1 Wro). 
Deze modificatie is te herleiden tot de ingrijpend gewijzigde wil van de wetgever. De wetgever is 
thans van opvatting, dat er geen aanspraak bestaat op een vergoeding van de gehele schade ten 
gevolge van concreet aangeduide besluiten krachtens de Wro. Alleen die schade wordt vergoed 
welke uitkomt boven de financiële nadelen die behoren tot het maatschappelijke risico, dat elke 
burger behoort te dragen. Om die reden wordt er niet langer van ‘schadevergoeding’, maar van ‘te-

259 Zo ook: G.M. van den Broek, Het wetsontwerp voor een nieuwe planschaderegeling, BR 2004, p. 
643-654, i.h.b. p. 650.

260 Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, p. 64.
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gemoetkoming’ gesproken. In de leden 2 en 3 van artikel 6.2 Wro wordt slechts een gedeeltelijke 
invulling gegeven van het begrip normaal maatschappelijk risico. Dit geschiedt door middel van 
het stellen van een minimum-forfait voor indirecte schade van – kort gezegd – 2% van het inko-
men of de waarde van de onroerende zaak. Artikel 6.2, lid 1 geeft echter de algemene regel, die 
zowel op indirecte, als directe schade van toepassing is. Ook bij verzoeken om tegemoetkoming 
in directe schade zal het normale maatschappelijke risico derhalve moeten worden betrokken bij 
de bepaling van de hoogte van de schade. Bij indirecte schade zal onder omstandigheden bijvoor-
beeld ook een hogere drempel, dan de 2%-drempel mogen worden gehanteerd.

Hoe kan bepaald worden, of in een bepaald geval de schade die het gevolg is van een planologi-
sche maatregel binnen het normale maatschappelijke risico valt? De Hoge Raad heeft deze vraag 
in algemene termen als volgt beantwoord: ‘De vraag of in een bepaald geval de gevolgen van een 
overheidshandeling buiten het normale maatschappelijk risico of het normale bedrijfsrisico vallen, moet 
worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval. Van 
belang kan hierbij onder meer zijn enerzijds de aard van de overheidshandeling en het gewicht van 
het daarmee gediende belang alsmede in hoeverre die handeling en de gevolgen daarvan voorzienbaar 
zijn voor de derde die als gevolg daarvan schade lijdt, en anderzijds de aard en de omvang van de toe-
gebrachte schade’.261 Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld 
dat de vraag, of in een bepaald geval de gevolgen van een overheidshandeling buiten het normale 
maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico vallen, moet worden beantwoord met 
inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval. Van belang kan hierbij 
onder meer zijn de aard van de overheidshandeling, de aard en de omvang van de toegebrachte 
schade.262 Het komt er dus op neer, dat bij de invulling van het begrip normaal maatschappelijk 
risico, in beginsel alle van belang zijnde omstandigheden betrokken moeten worden. Dienaan-
gaande kunnen argumenten en gezichtspunten geformuleerd worden, die elkaar afhankelijk van 
de concrete omstandigheden van het geval, soms versterken en soms verzwakken. Ik vermag niet 
in te zien dat dit bij toepassing van artikel 6.2, lid 1 Wro anders zou zijn. 

Aard van overheidshandeling: wijziging van planologische regimes
In algemene termen geformuleerd valt er aan de aard van de bij toepassing van artikel 6.1 Wro 
relevante schadeoorzaken weinig abnormaals te onderkennen. Het is immers ‘een normale maat-
schappelijke ontwikkeling dat ruimtelijke inzichten en, daaruit voortvloeiende, bestemmings-
plannen in de loop der tijd wijzigen’.263 Onder de werking van artikel 49 WRO heeft men aan 
deze implicatie kunnen ontkomen door de juistheid van dit soort generalisaties niet ter discussie 
te stellen, maar deze, eenvoudigweg onder verwijzing naar de ‘wil van de wetgever’, als irrelevant 
terzijde te schuiven. De wetgever heeft met artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de 
schade die een belanghebbende lijdt ten gevolge van een planologische wijziging die hem in een 
nadeliger positie brengt niet voor diens rekening willen laten, behoudens in zoverre de schadever-

261 HR 17 september 2004, AB 2006, 44 m.nt. B.P.M. van Ravels. Zie voorts CBB 10 december 2008, 
AB 2009, 90 m.nt. B.P.M. van Ravels.

262 Zie: ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9047, No. 200508280/1 r.o. 2.6.1 , alsmede ABRvS 16 maart 
2005, nr. No. 200404817/1, rov 2.7.3); ABRvS 16 maart 2005, No. 200404777/1 rov. 2.7. Dat de 
Afdeling de voorzienbaarheid in dit rijtje niet noemt is wellicht te verklaren uit de omstandigheid dat 
risicoaanvaarding in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht, anders dan in het burgerlijk recht, 
een afzonderlijk leerstuk vormt.

263 Aldus een in de planschaderechtspraak met enige regelmaat terugkerende formulering.
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oorzakende planologische wijziging voorzienbaar was ten tijde van de aankoop van de betrokken 
onroerende zaak of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd, aldus de Afdeling.264 On-
der de werking van artikel 6.1 Wro is een zodanig beroep op de ‘wil van de wetgever’ minder voor 
de hand liggend. De bedoeling van de wetgever is immers met de inwerkingtreding van de Wro 
zonder enige twijfel gewijzigd. Aan artikel 6.1 Wro ligt – anders dan aan artikel 49 WRO – veeleer 
de gedachte ten grondslag dat een individu dat nadeel ondervindt als gevolg van een rechtmatige 
planologische maatregel, dit nadeel in beginsel zelf behoort te dragen. Slechts in uitzonderings-
gevallen kan een afwijking van dit uitgangspunt worden aanvaard. Ik zou menen dat onder de 
werking van artikel 6.1 Wro het beslissende bestuursorgaan de conclusie dat de schade binnen het 
normale maatschappelijke risico valt, niet zonder meer mag baseren op het – op zichzelf genomen 
juiste – argument, dat de wijziging van een planologisch regime een normale maatschappelijke 
ontwikkeling is. Wellicht legt dit argument wel een iets zwaardere motiveringslast op de aanvrager 
om te motiveren, dat zich een uitzonderlijke situatie voordoet. Argumenten ter ondersteuning 
daarvan kunnen, naar ik meen, onder meer worden ontleend aan de aard van de planologische 
wijziging, de voorzienbaarheid daarvan en de aard en omvang van de eventuele schade. 

Voorzienbaarheid: aard en inhoud van de wijziging van het planologische 
regimes
Zoals gezegd blijft voorzienbaarheid in verband met risicoaanvaarding een belangrijke rol spelen 
in het planschaderecht. Voorzienbaarheid gaat, naar ik aanneem, daarenboven – in de gevallen 
waarin geen risicoaanvaarding aan de aanvrager kan worden tegengeworpen – een rol spelen bij 
de invulling van het normaal maatschappelijk risico. Daarbij is van belang dat bij de invulling van 
het begrip normaal maatschappelijk risico niet zelden meer abstracte, globale aanknopingspun-
ten voor voorzienbaarheid een rol spelen dan bij risicoaanvaarding. De voorzienbaarheid wordt 
bij de invulling van het normaal maatschappelijk risico mede beoordeeld aan de hand van wat 
wel wordt genoemd het ‘normale verwachtingspatroon’, het ‘normale patroon van verwachtingen 
en risico’s’.265 Het gebruikelijke verwachtingspatroon in dit verband wordt mede bepaald door 
normale maatschappelijke ontwikkelingen en de dienaangaande van de overheid redelijkerwijs 
te verwachten maatregelen. Aan dit verwachtingspatroon kan ook bijdragen de omstandigheid 
dat de getroffen ondernemersactiviteit reeds onderwerp was van regulering van overheidswege. 
In de (oudere) rechtspraak en in de literatuur wordt er van uitgegaan dat ook de aard en in-
houd van een planologische wijziging bij kan dragen aan het oordeel dat de schade binnen het 
normaal maatschappelijk risico valt. Impliciet of expliciet wordt daarbij niet zelden als maatstaf 
gehanteerd, of het nieuwe planologische regime in het algemeen, gelet op de aard van de nieuwe 
bestemming, al dan niet als uitzonderlijk kan worden aangemerkt. Tevens wordt, in samenhang 
daarmee, als maatstaf gehanteerd of de planologische wijziging, in aanmerking genomen onder 
meer de bestaande structuur en het bestaande karakter van de omgeving en de feitelijke inrich-

264 ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692 m.nt. P.C.E. van Wijmen (Bankfiliaal Liemeer). ABRvS 
17 augustus 2005, LJN: AU1131, No. 200406899/1 en 200406900/1 (Leeuwarden); ABRvS 6 mei 
2004, BR 2004, 1046, Gst. 7222, 12; ABRvS 19 april 2006, LJN:  AW2291,  No. 200506094/1; 
ABRvS 6 juni 2007, AB 2008,44 m.nt. G.M. van den Broek.

265 B.P.M. Ravels, Grenzen van voorzienbaarheid. De betekenis van het begrip voorzienbaarheid voor 
verplichtingen tot schadevergoeding wegens rechtmatige overheidsdaad, (oratie Nijmegen 2005) p. 
24 e.v.; T. Barkhuysen en M.K.G. Tjepkema, Aansprakelijkheid uit rechtmatige overheidsdaad: het 
samenspel tussen de nationale égalité en het Europese eigendomsrecht, Themis 2006-5, p. 179 e.v., in 
het bijzonder p. 188.
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ting en (oude) planologische bestemming daarvan, in de lijn der verwachtingen lag. Naarmate 
de concrete planologische wijziging, daarvan uitgaande, meer in de lijn der verwachtingen lag, 
bestaat er meer aanleiding de conclusie te trekken dat de schade binnen het normale maatschap-
pelijke risico valt. In deze benadering ligt een element van voorzienbaarheid besloten. Het ver-
schil met voorzienbaarheid in het kader van (actieve) risicoaanvaarding is vooral gelegen in de 
mate van ‘hardheid’ van de voortekenen, en wellicht ook in het ontbreken van een ‘harde’ peil-
datum. In het kader van de bepaling van de grenzen van het normaal maatschappelijk risico kan 
ook voorzienbaarheid worden aangenomen in gevallen waarin op de datum van aankoop geen 
‘ruimtelijk’ beleidsstuk voorhanden is, waarvan de inhoud voldoende concreet is om rekening te 
houden met een mogelijke verslechtering van de planologische situatie ter plaatse. Voortekenen 
voor een bepaalde planologische ontwikkeling zouden in dat kader ook kunnen worden gezien in 
bijvoorbeeld de (destijds bestaande) structuur en/of het karakter van de omgeving266, de ligging 
en feitelijke inrichting van bepaalde gronden267, de bestaande bebouwing daarvan, en de destijds 
geldende (juridische) bestemming daarvan, of althans in dit soort omstandigheden, bezien in hun 
onderlinge samenhang. 

Een ander verschil is dat deze ‘voorzienbaarheid’ in het kader van de invulling van het normale 
maatschappelijke risico, niet altijd, zonder meer voldoende is om te concluderen dat de schade 
voor rekening van de aanvrager kan worden gelaten. Ook de andere omstandigheden van het 
geval, waaronder de omvang van de schade, dienen in de beoordeling te worden betrokken. In 
deze benadering passen bijvoorbeeld de volgende stellingen: ‘Eigenaren die nu nog aan de rand 
van de bebouwde kom liggen, lopen nu eenmaal het risico dat de grens van de bebouwing gaat 
opschuiven’.268 Zeker in de nabijheid van stedelijke kernen moet men er rekening mee houden dat 
de structuur van wegen en/of vaarwegen door de aanleg van nieuwbouwwijken en/of de aanleg of 
uitbreiding van industrieterreinen van tijd tot tijd kan wijzigen.269 Uitgaande van deze benadering 
zal de eigenaar van het laatste woonhuis in een inmiddels tot winkelstraat omgevormde omgeving 
waarschijnlijk in beginsel kunnen worden tegengeworpen dat de schade tot het normaal maat-
schappelijk risico behoort als het één na laatste huis in de straat ook een winkelbestemming krijgt, 
ook al was de wijziging ten tijde van de aankoop van het woonhuis niet concreet kenbaar uit een 
gepubliceerd beleidsstuk.270 

266 G.M. van den Broek, Planschadevergoeding, (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 2002, par. 6.3. en 6.4; 
G.M. van den Broek, De planschaderegeling in de nieuwe Wro: terug naar af, BR 2002, p. 757-763.

267 In ABRvS 20 november 2000, AB 2001/378 (Slochteren) werd geoordeeld dat betrokkenen ‘hadden 
moeten inzien dat (een) terrein (waarop hun woning uitzicht had) zich door ligging en wijze van ont-
sluiting leent voor vestiging van bedrijven, (...) zodat raadpleging van de toelichting (behorende bij 
het bestemmingsplan van hen) had mogen worden gevergd’; ABRvS 25 juli 1994, BR 1995, p. 511 
(Omzetschade Smallingerland)

268 P.J.J. van Buuren, Nieuwe regels over planschadevergoeding in de Wro - Jaarrede van de voorzitter 
van de vereniging voor Bouwrecht gehouden op 29 november 2007 te Amersfoort, TBR 2008/28, p. 
 137-142, i.h.b. p. 139.

269 AGRvS 5 december 1988, BR 1989, p. 278 (Steenwijk).
270 ABRvS 25 september 1996, BR 1996, p. 747 m. nt. P.C.E. van Wijmen.
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Omvang van de schade
De omvang van de schade is één van de factoren die (mede kunnen) bepalen, of schade al dan niet 
binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Dat is een belangrijk verschil met de rechtspraak 
betreffende de toepassing van artikel 49 WRO. In oudere rechtspraak en literatuur kwam welis-
waar aan de omvang van de schade bij toepassing van artikel 49 WRO enige betekenis toe.271 Vol-
gens vaste rechtspraak van de laatste 20 jaar komt echter ter beantwoording van de vraag of schade 
redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van betrokkene behoort te blijven, geen betekenis toe 
aan de verhouding tussen de hoogte van de schade enerzijds en de omvang van de winst van de 
getroffen onderneming, of het inkomen van de getroffen ondernemer, respectievelijk waarde van 
de getroffen onroerende zaak anderzijds.272 Blijkens recente rechtspraak speelt overigens de aard, 
de geringe ernst en de beperkte duur van het planologische nadeel wel weer een rol bij de beant-
woording van de vraag, of tijdelijke planschade voor vergoeding in aanmerking komt.273 Bij toe-
passing van afdeling 6.1. Wro zal in bepaalde gevallen de omvang van de schade op zichzelf reeds 
voldoende zijn om te concluderen, dat de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. 
Voor zover de (directe) schade beneden de forfaitaire 2%-grens van artikel 6.2 lid 2 Wro blijft, 
mag het bestuursorgaan volstaan met een verwijzing naar deze wettelijke regel ter motivering van 
een (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag. Een nadere motivering is dan niet nodig. Zie ik het 
goed, dan mag het bestuursorgaan, bij indirecte schade een hogere percentuele drempel aanleggen 
dan de drempel van 2%. Dat mag echter niet zonder meer. Het mag, naar ik meen in beginsel 
eerst, nadat de normale procedure, inclusief deskundigenadvisering gevolgd is. Een verzoek als 
kennelijk ongegrond afwijzen, om de enkele reden dat (bijvoorbeeld) een drempel van 5% niet 
overschreden wordt, lijkt mij niet toegestaan. Zodanige hogere drempel lijkt mij voorts slechts 
toegestaan, indien deze deugdelijk gemotiveerd wordt. Mijns inziens zal deze motivering moeten 
zijn toegesneden op het specifieke geval of op een beperkte groep van gevallen, en zal deze niet 
enkel mogen berusten op de beweerde relatief geringe omvang van de schade. Deze motivering 
zal mede gegrond moeten zijn op de overige van belang zijnde omstandigheden van het geval. 
Deze beoordeling kan in de regel pas plaatsvinden, nadat de conclusie getrokken is dat er sprake 
is van een planologische verslechtering die tot schade met een bepaalde omvang heeft geleid. Het 
is daarbij de vraag, of het beslissende bestuursorgaan een expliciete, kwantitatieve maatstaf moet 
formuleren ter motivering van zijn oordeel, of dat volstaan kan worden met overwegingen als: 
‘de omvang van de schade is niet zodanig dat de schade daarom geacht kan worden buiten het 
normale maatschappelijke risico te vallen’. 

Aard van de schade
Wat de aard van de schade betreft, heeft de wetgever reeds op voorhand enige schadesoorten van 
een tegemoetkoming uitgesloten. Daarenboven sluit de aard van de schadeoorzaken, genoemd in 

271 Vergelijk L. Pronk, Hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Kroon met betrekking tot de toepassing 
van artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening, BR 1987, p. 899 en G.J. de Groot, Vergoeding 
van planschade, (diss.), Bouwrecht Monografieën nr. 6, Alphen aan den Rijn 1982, p. 88-89.

272 ABRvS 6 mei 2004, BR 2004, p. 1046; ABRvS 22 februari 2001, BR 2002, p. 325 ; ABRvS 14 ja-
nuari 1999, AB 1999, 209 m.nt. J.St.; ABRvS 20 augustus 1999, BR 2000, p. 675 m.nt. P.C.E. van 
Wijmen; AGRvS 10 september 1991, AB 1992, 141; AGRvS 12 oktober 1988, BR 1989, p. 534 
m.nt. P.C.E. van Wijmen; AGRvS 22 mei 1989, BR 1990, p. 460, AB 1989, 543 m.nt J.A.M. van 
den Berk en AGRvS 10 september 1991, AB 1992, 141 m.nt. PvB. Zie voorts: L.A. van Montfoort, 
Planschadevergoedingsrecht, Zwolle 1990, p. 111-116.

273 ABRvS 6 juni 2007, AB 2008, 44 m.nt. G.M. van den Broek.
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artikel 6.1 Wro, vrijwel uit dat bepaalde schadesoorten zich zullen voordoen. Personenschade en 
zaaksschade zullen zelden of nooit aan de orde zijn bij toepassing van artikel 6.1 Wro. Het zal vrij-
wel altijd gaan om zuivere vermogensschade en binnen deze schadesoort komen enkel inkomens-
derving, de waardevermindering van een onroerende zaak, de redelijkerwijs gemaakte kosten van 
rechtsbijstand en andere deskundige bijstand, en de wettelijke rente274, voor tegemoetkoming in 
aanmerking. Mogelijk komt bij de invulling van het begrip normaal maatschappelijk risico enige 
betekenis toe aan de aard van de aantasting (directe of indirecte schade) en aan de aard van de 
schadefactor, zoals bijvoorbeeld uitzichtschade, inzichtschade (aantasting privacy), verminderde 
zichtbaarheid, geluidshinder, trillingshinder, luchtvervuiling, veiligheidsrisico’s, windhinder, wa-
teroverlast; verminderde lichtinval (bezonning); omrijschade (inclusief verminderde bereikbaar-
heid) en een veranderde omgevingskarakteristiek. Enkel bij wijze van voorbeeld ga ik iets nader in 
op de factor uitzichtschade. In de rechtspraak is bij herhaling bevestigd dat geen (blijvend) ‘recht 
op vrij uitzicht’ bestaat en dat zodanig recht ook niet kan worden ontleend aan het voorheen gel-
dende bestemmingsplan.275 In oudere planschaderechtspraak werd dienaangaande overwogen dat 
‘de opvatting dat niemand blijvend rechten kan ontlenen aan een vrij uitzicht niet rechtvaardigt, 
dat het vervallen van een vrij uitzicht zonder meer binnen het normaal maatschappelijk risico 
valt en derhalve niet voor vergoeding op de voet van artikel 49 WRO in aanmerking komt’.276 
Deze lijn in de rechtspraak impliceerde dat de enkele omstandigheid dat schadefactor is gelegen 
in aantasting van uitzicht niet ‘zonder meer’ betekent dat de schade reeds daarom binnen het 
normale maatschappelijke risico valt. Deze factor kan echter wel aan dit oordeel bijdragen, zulks 
in samenhang met de overige van belang zijnde omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld 
‘aard van de aanwezige bebouwing’, het ‘karakter van het dorp’, of althans het betreffende gebied. 
Latere rechtspraak bood, met een beroep op de ‘wil van de wetgever’, geen mogelijkheid voor nu-
ancering op dit punt. Het begrip ‘normaal maatschappelijk risico’ werd immers bij de beoordeling 
van een verzoek om vergoeding van waardevermindering in verband met aantasting van het uit-
zicht niet langer van belang geacht voor de invulling van de redelijkheidsformule.277 Het zou mij 
niet verbazen wanneer de Afdeling bij de toepassing van artikel 6.2 lid 1 Wro terug keert naar de 
hiervoor geschetste lijn waarin het argument dat niemand blijvend rechten kan ontlenen aan een 
vrij uitzicht niet zonder meer voldoende is om te concluderen, dat de schade binnen het normaal 
maatschappelijk risico, maar wel kan bijdragen aan het trekken van deze conclusie.278

Wijze van verrekening van normaal maatschappelijk risico
In de praktijk wordt het maatschappelijk risico op verschillende wijzen verrekend. Het was in het 
verleden het meest gebruikelijk dat bij het ‘verrekenen’ van het normaal maatschappelijk risico 
een benadering werd gevolgd waarin door de adviseurs van bestuursorganen eerst een onderscheid 
werd gemaakt tussen ‘schades met een grote omvang (in tijdsduur en geld)’ en andere schades. Deze 
methode wordt ook thans nog wel gevolgd. Het onderscheid tussen schades met een grote om-

274 Artikel 6.1 en artikel 6.5 Wro.
275 ABRvS 30 januari 2008, LJN:  BC3052,  No. 200608663/1; ABRvS 15 augustus 2007, 

LJN: BB1744, No. 200609049/1; ABRvS 27 juli 2005, LJN: AU0089, No. 200500762/1; ABRvS 
29 september 2004, LJN: AR2894, No. 200402104/1.

276 ABRvS 14 januari 1999, AB 1999, 209 m.nt. JSt., BR 1999, p. 876; AGRvS 22 oktober 1990, BR 
1991, p. 540 m.nt. P.C.E. van Wijmen.

277 ABRvS 10 augustus 2000, BR 2001, p. 692 m.nt. P.C.E. van Wijmen.
278 Zo ook: P.J.J. van Buuren, A.A.J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer, J. Robbe, Hoofdlijnen ruimtelijk bestuurs-

recht, Deventer: Kluwer 2009, p. 326-330.
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vang en andere – niet voor compensatie in aanmerking komende – schades werd doorgaans niet 
geobjectiveerd. Vervolgens wordt bij schades met een ‘grotere omvang’ een korting variërend van 15 
tot 25% van het schadebedrag toegepast en daarmee wordt veelal volstaan.279 Soms wordt hantering 
van een percentuele korting gecombineerd met het toepassen van een beperkte kapitalisatiefactor 
voor de berekening van inkomensschade, of wordt althans slechts inkomensschade over een be-
perkt aantal jaren vergoed. Zo kreeg een benzinepomphouder die geconfronteerd werd met een 
voor hem nadelig verkeersbesluit een korting wegens normaal maatschappelijk risico van 40% en 
werd de inkomensschade gekapitaliseerd met een in vergelijking met de onteigeningssystematiek 
lagere kapitalisatiefactor.280

Eén van de nadelen van deze benadering is dat deze in belangrijke mate steunt op de individuele 
inzichten en de grotendeels subjectieve beoordeling van de adviseur. De adviseur hanteerde in zijn 
advisering goeddeels impliciet blijvende en daardoor moeilijk te controleren noties omtrent het-
geen wat naar zijn individuele inzichten ‘aanvaardbaar’, ‘serieus’, ‘onevenredig’, ‘groot’, ‘ernstig’ en 
‘passend’ is. Voorts lieten zij ook wel meewegen dat ‘ernstige financiële problemen bij voorheen 
goed renderende ondernemers’ voorkomen dienen te worden. In deze benadering ligt er een be-
trekkelijk zwaar accent op de uitkomst van de weging die de betreffende adviseur per geval maakt, 
mede op basis van de omstandigheden van het individuele geval, zulks in het licht van een aantal 
parameters. Dat hoeft niet zonder meer rechtens onaanvaardbaar te zijn. Sommige oordelen zijn 
immers niet of nauwelijks (nader) te motiveren, bijvoorbeeld omdat zij goeddeels berusten op in-
tuïtie en ervaring. Vanuit een meer bestuurlijk oogpunt, maar ook vanuit een oogpunt van rechts-
bescherming, kleven er echter wel enige nadelen aan deze benadering en de daaraan inherente 
beperkte controleerbaarheid en heeft hantering van een meer uitgewerkte en objectieve maatstaf 
voor een bepaalde groep van schadegevallen enige voordelen in vergelijking met deze methode. 
In gevallen waarin een bestuursorgaan moet beslissen op een groot aantal vergelijkbare verzoeken om 
toekenning van nadeelcompensatie en het daarbij geadviseerd wordt door verschillende adviseurs, kan 
bij deze benadering bovendien de consistentie van de advisering en daarmee de consistentie van de 
besluitvorming van het bestuursorgaan in het gedrang komen. Een ander nadeel van deze benadering 
is dat bij toepassing van zodanige korting niet alle factoren die bij de beantwoording van de vraag, 
of in een bepaald geval de gevolgen van de overheidsmaatregel buiten het normale bedrijfsrisico 
vallen, in acht genomen zouden moeten worden aan bod komen. Door middel van de hantering 
van een kortingspercentage in vorenbedoelde zin wordt – kort gezegd – tot uitdrukking gebracht 
of, en zo ja in hoeverre de betrokken ondernemer met een wijziging van de situatie, waardoor 
hij nadeel kan ondervinden, rekening kon houden (kort gezegd: de factor voorzienbaarheid). In 
zodanige korting op het totale schadebedrag komen echter de factoren ‘aard en de omvang’ van 
de schade niet, of althans onvoldoende tot uitdrukking. Bij (enkele) toepassing van een aftrek of 
korting op het totale schadebedrag wordt bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt tussen relatief 
grote en relatief kleine nadelen. Ook betrekkelijk kleine nadelen worden bij toepassing van een 
enkele korting op het totale schadebedrag geacht (grotendeels) buiten het normale bedrijfsrisico 
te vallen. De te dezen relevante vraag of de omvang van het nadeel zodanig is dat dit, in aan-
merking genomen de overige relevante omstandigheden van het geval, geacht kan worden het 

279 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 28 januari 2009, LJN: BH1100, No. 200803297/1; ABRvS 14 april 2004, 
LJN: AO7460, No. 200104801/1; ARRvS 22 november 1983, AB 1984,154 m.nt. J.H.W. de Plan-
que; BR 1983, p.230 m.nt. J.W. Meij er.

280 ABRvS 11 juni 2008, LJN: BD3621, No. 200707766/1.
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normale bedrijfsrisico te overstijgen, wordt in deze benadering gepasseerd. 

Bij intrekking van vergunningen wordt veelal, al dan niet in combinatie met andere verrekenings-
methoden, een methode gehanteerd waarbij de percentuele korting op de compensatie toeneemt 
naarmate er meer tijd is verstreken tussen het moment van vergunningverlening en het moment 
van intrekking van de vergunning.281 De laatste tien jaren hanteren bestuursorganen ten behoeve 
van de bepaling van de grenzen van het normaal maatschappelijk risico of het normale onderne-
mersrisico ook wel percentuele ‘drempels’ van de omzet over de referentiejaren. Hantering van 
deze methode past bij het argument dat de schade betrekkelijk gering van omvang is. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bij herhaling rechtens aanvaardbaar geoor-
deeld, dat bij de beantwoording van de vraag, of de omvang van het nadeel zodanig is dat dit, in 
aanmerking genomen de overige relevante omstandigheden van het geval, geacht kan worden het 
normale bedrijfsrisico te overstijgen, een ‘relatieve toets’ wordt gehanteerd. Daarbij wordt bezien 
of een bepaald nadeel dat zich manifesteert in omzetderving, kosten en dergelijke, een zodanig 
percentage van de gemiddelde omzet, kosten e.d. over een aantal referentiejaren te boven gaat dat 
de schade niet meer als behorend tot het normaal ondernemersrisico van betrokkene kan worden 
aangemerkt. In gevallen waarin het nadeel zich manifesteert in de vorm van omzetderving, heeft 
de Afdeling het rechtens aanvaardbaar geoordeeld dat een bestuursorgaan de vraag, of het nadeel 
dat het gevolg is van nieuwe, van overheidswege geïnitieerde ontwikkelingen van infrastructurele 
aard, gelet op de aard en omvang daarvan het normaal maatschappelijk risico, of althans het 
normale ondernemersrisico overstijgt een ‘ondergrens in de vorm van een normaal maatschappelijk 
risico van 15% van de omzet op jaarbasis’ hanteert. 282 Bij kosten van omrijden is een vergelijkbare 
benadering geaccepteerd.283

Ook op deze benadering bestaat kritiek. Zij zou volgens sommigen tot onbillijke uitkomsten 
leiden.284

De bestuursrechter en de bepaling van de grenzen van het normaal 
maatschappe lijk risico
Bij de invulling van de nieuwe redelijkheidsformule, zal anders dan bij toepassing van artikel 49 
WRO, niet langer een scherpe begrenzing mogelijk zijn van de factoren die relevant geacht kun-
nen worden voor de invulling daarvan. Of in een bepaald geval de gevolgen van een overheids-
handeling buiten het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico vallen, 
moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden 
van het geval. Ik verwacht dat de bestuursrechter bij toepassing van artikel 6.1 en volgende van de 

281 Zie bijvoorbeeld ABRvS 26 april 2006, LJN: AW4004, No. 200506550/1 en ABRvS 13 oktober 
2004, LJN: AR3748, No. 200308687/1.

282 ABRvS 19 december 2007, LJN:  BC0536,  No. 200702424/1; ABRvS 14 april 2004, 
LJN: AO7483, No. 200305154/1; ABRvS 19 november 2003, LJN: AN8347, No. 200206834/1; 
ABRvS 23 juli 2003, LJN: AI0251, No. 200204377/1; ABRvS 5 september 2001, BR 2002, p. 877. 
Zie voorts Rb. Arnhem 27 maart 2008, LJN: BH0116, AWB 07/2019 en Rb. Arnhem 23 juli 2007, 
LJN: BB0509, AWB 06/4468. 

283 ABRvS 21 juni 2006, LJN: AX9047, No. 200508280/1; ABRvS 2 april 2008, LJN: BC8472, No. 
200705986/1.

284 Vergelijk: E.H Horlings, Een (on)billijke drempel bij het toekennen van nadeelcompensatie, O&A 
2007, 108, p. 209-217.
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Wro meer ruimte zal laten aan beslissende bestuursorganen voor een eigen invulling van de vage 
redelijkheidsformule. Dat geldt denk ik niet voor de beoordeling van het beroep op actieve, of 
passieve risicoaanvaarding. Dit geldt vooral voor de invulling van het begrip normaal maatschap-
pelijk risico, of normaal ondernemersrisico. Ik vermoed dat de bestuursrechter dienaangaande 
een terughoudender opstelling zal innemen dan bij invulling van de redelijkheidsformule van 
artikel 49 WRO. Hij zal, naar ik verwacht, slechts ingrijpen indien een – vooralsnog niet nader 
aan te duiden – benedengrens wordt overschreden, althans een grens waaronder naar het oordeel 
van de bestuursrechter schade niet meer geacht kan worden binnen het normaal maatschappelijk 
risico te vallen. Ik baseer deze verwachting mede op de wijze waarop in de rechtspraak betreffende 
de toepassing van nadeelcompensatieregelingen wordt omgegaan met de beantwoording van de 
vraag, of schade in een concreet geval het normale maatschappelijke risico overstijgt. In de litera-
tuur is de beantwoording van de vraag, of en zo ja in hoeverre dienaangaande aan het bestuur 
beslissingsruimte toekomt, omstreden.285 In de nadeelcompensatierechtspraak blijkt het bestuur 
echter enige ruimte te worden gelaten bij de beantwoording van de vraag, of en zo ja in hoeverre 
de schade binnen het normale maatschappelijke risico valt. Beoordeeld wordt of het beslissende 
bestuursorgaan ‘geen onredelijke invulling heeft gegeven aan hetgeen tot het normale onderne-
mersrisico behoort’.286 De consequentie zal zijn dat toepassing van de planschaderegeling minder 
voorspelbaar zal zijn dan thans, en dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de beslissingen van 
verschillende bestuursorganen in vergelijkbare zaken. 

3.5.3 Speciale last

Onzeker is of bij toepassing van artikel 6.1 Wro het vereiste van de speciale last een rol zal spelen. 
Het stellen van het vereiste van de speciale last zou in de rede liggen, indien men het beginsel van 
de gelijkheid voor de openbare lasten als grondslag voor artikel 6.1 Wro zou beschouwen. Op 
grond van het égalité-beginsel komt onevenredige, buiten het normaal maatschappelijk risico val-
lende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende, schade voor vergoeding in aan-
merking.287 Wil nadeel derhalve op grond van het égalité-beginsel voor compensatie in aanmer-
king komen, dan moet voldaan zijn aan het vereiste van de speciale last.288 Enige voorzichtigheid 
is dienaangaande echter op zijn plaats. Zoals hiervoor reeds is aangegeven biedt de parlementaire 
geschiedenis van de tot stand koming van de Wro niet of nauwelijks aanknopingspunten voor de 

285 Zie o.a. B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Mon Awb B-7 (2005), p. 202 en R.J.N. Schlössels, 
Nadeelcompensatie en het égalité-beginsel: chaos of ius commune?, Gst. 2002, 7160,1 en 7161,1.

286 ABRvS 2 april 2008, LJN: BC8472, No. 200705986/1; zie voorts onder meer ABRvS 12 december 
1995, nr. R03.93.3211; BES F-10-106; ABRvS 23 september 1996, AB 1996, 459; ABRvS 16 sep-
tember 1999, AB 1999, 449 m.nt. MSV.

287 Zie bijvoorbeeld: ABRvS 29 november 2006, LJN: AZ3259, No. 200509689/1.
288 Vergelijk artikel 4.5.1, lid 1 van het voorontwerp voor de Wet nadeelcompensatie en schadevergoe-

ding bij onrechtmatige besluiten, in: O&A 2007, 72 (p. 116 e.v.); dit aan het égalité-beginsel inheren-
te vereiste van de speciale last is voor sommigen aanleiding niet het égalité-beginsel, maar een breder 
evenredigheidsbegrip, of althans een meeromvattende evenredigheidsbegrip (dat niet altijd een ver-
gelijking met anderen behoeft te impliceren) te hanteren als grondslag voor nadeelcompensatie; zie: 
Zie M.K.G. Tjepkema, Het referentiekader van het égalité-beginsel - Over de vergelijking met andere 
burgers in égalité-situaties, O&A 2004, p. 12-22 en J.E. Hoitink en M.B. Koetser, Nadeelcompensatie: 
waarom, wanneer en hoeveel? - Voorontwerp Studiegroep Schadevergoeding biedt rechtspraktijk on-
voldoende houvast, NTB 2007, 44, p. 334-344.
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gedachte dat de wetgever met artikel 6.1 Wro en volgende het vereiste van de speciale last in het 
planschaderecht heeft willen introduceren, of althans dat op dit punt een wijziging ten opzichte 
van het oude planschaderecht beoogd is. Sommigen verdedigen voorts dat het vereiste van de 
speciale last in veel gevallen niet gesteld wordt, omdat het in die gevallen geen onderscheidend 
vermogen heeft. Gedoeld wordt op gevallen waarin het nadeel enkel een onbedoeld neveneffect 
is van een overheidsmaatregel waardoor een kleine groep van burgers wordt benadeeld (gevallen 
van indirecte schade). In die situatie zou men eigenlijk alleen maar kunnen vergelijken met alle 
andere burgers die niet door dezelfde maatregel getroffen worden.289 De vraag of sprake is van 
een situatie waarin een plicht tot nadeelcompensatie op grond van het beginsel van de gelijkheid 
voor de openbare lasten kan worden aangenomen, wordt dan vrijwel geheel beantwoord aan de 
hand van de beantwoording van de vraag, of de schade geheel of gedeeltelijk buiten het normale 
maatschappelijke risico valt.

3.6 De reikwijdte van artikel 6.1 Wro

Nu de nieuwe Wro een aantal andere planologische maatregelen kent dan de oude WRO, zijn 
vanzelfsprekend ook andere ‘schadeoorzaken’ ‘planschadegevoelig’ gemaakt. Een belangrijk ver-
schil met de oude WRO is dat inmiddels flexibiliteitsbepalingen en aanwijzingen niet langer 
planschadegevoelig zijn. De toepassing van dit soort flexibiliteitsbepalingen (binnenplanse ont-
heffingen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen e.d.) zijn dat daarentegen wél.290

3.6.1 Planschadegevoelige maatregelen onder Wro

Evenals artikel 49 WRO, bevat het tweede lid van artikel 6.1 Wro een opsomming van ‘planscha-
degevoelige’ planologische maatregelen. Het betreft:

•  Bepalingen van een bestemmingsplan of een inpassingsplan, de daarin eventueel begrepen 
‘flexibiliteitsbepalingen’ uitgezonderd (sub a);

•  Besluiten strekkende tot toepassing van flexibiliteitsbepalingen (sub b);
•  Gemeentelijke, provinciale, of rijksprojectbesluiten (sub d);
•  (Buitenplanse) ontheffingen (al dan niet tijdelijk) (sub d)291;
•  Besluiten strekkende tot aanhouding van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning (sub e);
•  Bepalingen van een beheersverordening, inclusief ontheffingen en besluiten strekkende tot 

buiten toepassing verklaring van zodanige verordening (sub c);
•  Bepalingen van een provinciale verordening, of een algemene maatregel van bestuur, hou-

dende een grond tot weigering van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning (sub f );

289 B.J. Schueler, Schadevergoeding en de Awb, Mon Awb B-7 (2005), p. 200; G.M. van den Broek, Het 
voorontwerp voor een algemene nadeelcompensatieregeling in de Awb, in: O&A 2007, 73, i.h.b. p. 
121-122.

290 ABRvS 3 september 2008, LJN: BE9705, No. 200707018/1.
291 Bij de in werkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) zal artikel 

6.1 worden aangepast. De projectbesluiten en ontheffingen zullen dan immers opgaan in de omge-
vingsvergunning. De omgevingsvergunning zal alsdan, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, 
eveneens als schadeoorzaak in de zin van artikel 6.1 Wro gaan gelden. De in werking treding van de 
Wabo zal naar verwachting ook overigens consequenties hebben voor de reikwijdte van artikel 6.1 
Wro.
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•  Koninklijke besluiten strekkende tot niet van toepassing verklaring van Wro op een werk of 
werkzaamheid ten behoeve van landsverdediging (sub g). 

3.6.2 Niet planschadegevoelige maatregelen onder Wro

Evenals onder de WRO worden onder de werking van de Wro verschillende planologische maatre-
gelen niet onder de werking van de planschaderegeling gebracht. Daarbij kan men denken aan:

•  Gemeentelijke, provinciale en nationale structuurvisies; 
•  Voorbereidingsbesluiten als bedoeld in artikel 3.7 Wro, ook niet als een voorbereidingsbesluit 

gebruiksverboden als bedoeld in artikel 3.7, derde en vierde lid Wro bevat292; 
•  Aanwijzingsbesluiten als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, artikel 4.4, eerste lid, artikel  3.8, 

zesde lid Wro;
•  Flexibiliteitsbepalingen die deel uitmaken van een bestemmingsplan of een inpassingsplan;
•  Een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro, ook al biedt zodanig plan een grond 

voor weigering van een bouwvergunning (artikel 44, eerste lid, onder g Ww) en ook al kan 
zodanig plan een uitvoeringsverbod bevatten (artikel 6.12, zesde lid Wro)293; 

•  Besluiten omtrent verlening of intrekking van een sloop- of aanlegvergunning;
•  Bepalingen van een provinciale verordening, of een algemene maatregel van bestuur, voor 

zover niet houdende een grond tot weigering van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning 
(artikel 4.1 en 4.3 Wro), en

•  Nadere regels als bedoeld in artikel 3.37 Wro.

3.6.3 Belangrijke verschillen reikwijdte

Een belangrijk verschil met de oude WRO is, zoals gezegd, dat onder de nieuwe Wro flexibi-
liteitsbepalingen als bedoeld in artikel 3.6. Wro, die deel uitmaken van bestemmingsplannen 
en inpassingsplannen, alsmede aanwijzingen, niet langer planschadegevoelig zijn. De toepassing 
van dit soort flexibiliteitsbepalingen (binnenplanse ontheffingen, uitwerkingsplannen, wijzigings-
plannen en nadere eisen) is dat wél.294 Ook dit zou wel eens kunnen leiden tot een ‘versobering’ 
van het recht op compensatie van planschade.295 Uitgaande van een vergelijking van maximaal 
ingevulde opvolgende planologische regimes, zou immers de omstandigheid dat de toepassing 
van flexibiliteitsbepalingen zelfstandig ‘planschadegevoelig’ zijn geworden kunnen betekenen dat 
de maximaal ingevulde uitwerkingsbevoegdheden, binnenplanse vrijstellingsbevoegdheden van 
het moederplan niet meer in de planologische vergelijking mogen worden betrokken. Voor de 
wijzigingsbevoegdheden gold dat reeds onder de oude WRO. Dat zou weer tot consequentie 
kunnen hebben dat meer (niet voor tegemoetkoming in aanmerking komende vormen van) pla-
nologische schaduwschade zal ontstaan. Indien voorts de lijn wordt doorgetrokken, inhoudende 

292 Mogelijk heeft de wetgever deze artikelleden over het hoofd gezien bij het redigeren van artikel 6.1 
Wro.

293 Blijkens het voorontwerp invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) is 
het de bedoeling dat een exploitatieplan, voor zover deze bepaling een weigeringsgrond voor een om-
gevingsvergunning kan vormen, planschadegevoelig wordt.

294 ABRvS 3 september 2008, LJN: BE9705, No. 200707018/1.
295 Artikel 6.1, tweede lid onder b Wro.
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dat schade die is geleden vóór het van kracht worden van de betreffende planologische maatregel 
niet als rechtens relevant gevolg daarvan kan worden aangemerkt, dan leidt dat tot een aanzien-
lijke vermindering van aanspraken. Daarbij komt dat er een cumulatie van normaal maatschap-
pelijk risico-drempels zal optreden. De 2%-drempel zal immers eerst worden toegepast bij de 
beoordeling van het verzoek om tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door het moederplan. 
Vervolgens zal deze drempel nogmaals worden toegepast bij de beoordeling van het verzoek om 
tegemoetkoming ter zake van de schade veroorzaakt door het uitwerkingsplan, de binnenplanse 
ontheffing, het wijzigingsplan of de nadere eisen. Daarenboven leidt deze wijziging tot vergroting 
van de vreugde bij de ‘lachende partij’. Indien immers de in het moederplan begrepen flexibili-
teitsbepalingen voldoende bepaalbaar zijn, kunnen deze bepalingen een aanknopingspunt bieden 
voor voorzienbaarheid. Dat betekent weer dat er mogelijk in meer gevallen aanleiding bestaat om 
risicoaanvaarding tegen te werpen. Ook dat leidt vanzelfsprekend tot een ‘versobering’. Daarnaast 
zouden onder de nieuwe Wro op dit punt complicaties kunnen ontstaan, die onder de oude WRO 
niet bestonden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vraag, of, en zo ja in hoeverre 
een uit te werken bestemming, los van de zelfstandig schadegevoelige uitwerking daarvan, een 
grondslag kan bieden voor een tegemoetkoming in planschade. 

3.7 Het planschadebegrip onder de nieuwe Wro

De nieuwe Wro kent – anders dan voorheen – een wettelijke beperking van schadesoorten die 
voor tegemoetkoming in aanmerking komen. Slechts waardevermindering van onroerende zaken 
en inkomensderving komt daarvoor in aanmerking. Schade in de vorm van tijdelijke genots-
derving komt dus niet op de voet van artikel 6.1 Wro voor tegemoetkoming in aanmerking.296 
Afgewacht moet worden, of de Afdeling bereid is bepaalde soorten schade onder de categorie 
‘inkomensderving’ te scharen. Te denken valt aan kosten, bijvoorbeeld kosten van schadevoorko-
mende of -beperkende maatregelen.

3.8 Gedeeltelijke codificatie materiële planschadevergoedings-
recht 

Een verschil met de WRO is voorts dat een aantal aspecten van het materiële schadevergoedings-
recht gecodificeerd is. De vergoeding van wettelijke rente en kosten van bijstand, alsmede de 
voorzienbaarheid en schadebeperkingsplicht zijn voortaan geregeld in de Wro. Om niet geheel 
duidelijke reden is ‘verrekening van voordeel’ niet in de Wro, maar in het Bro geregeld. Voorals-
nog ga ik ervan uit dat deze codificatie in materieel opzicht niet tot ingrijpende verschillen met de 
voorheen bestaande situatie zal leiden.

3.9 Procedurele verschillen

Ten slotte kunnen nog enige meer procedurele verschillen geconstateerd worden. De ‘versobering’ 
op het procedurele vlak komt onder meer naar voren in de procedurele drempels die worden op-

296 G.M. van den Broek, Het wetsontwerp voor een nieuw planschaderegeling, BR 2004, p. 643-654; 
B.P.M. van Ravels, Bergingsgebieden, schadevergoeding en de waterwet, in: Th. G. Drupsteen, 
H.J.M. Havekes en H.F.M.W. van Rijswick, Weids water, Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel), 
Deventer: Kluwer 2006, p. 207-253.
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geworpen teneinde het aantal ingediende claims te verminderen en de daarmee gepaard gaande 
behandelingskosten te dempen. Ik doel daarmee vooral op het heffen van een recht voor het 
in behandeling nemen van een aanvraag om tegemoetkoming297, de verjaringsregeling298, en de 
plicht om de aanvraag te motiveren.299

4. Slot

Belangrijke delen van het planschaderecht, zoals dat tot stand is gekomen bij de toepassing van 
artikel 49 WRO (oud), zullen onder de werking van de nieuwe Wro van belang blijven. De 
nieuwe Wro zal echter zonder enige twijfel tot een aanzienlijke versobering van het recht op ver-
goeding van planschade leiden. Benadeelden hebben niet langer recht op planschadevergoeding, 
maar kunnen hoogstens aanspraak maken op een tegemoetkoming in de planschade. De overheid 
zal vaker de ‘lachende partij’ zijn. Er zal (nog) meer planologische schaduwschade optreden dan 
voorheen. De wetgever heeft bovendien de soorten schade die voor compensatie in aanmerking 
komen beperkt. Het zal echter vooral de nieuwe invulling van de redelijkheidsformule zijn die tot 
gevolg heeft dat in vergelijking met voorheen meer verzoeken zullen worden afgewezen en dat bij 
toewijzing minder compensatie wordt toegekend. 

297 Artikel 6.4 Wro.
298 Artikel 6.1, lid 4, 5 en 6 Wro.
299 Artikel 6.1, lid 3 Wro.
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strategische vraagstukken of een second opinion maar ook voor de 
volledige begeleiding van uw investeringsproject. 



Gerichte kennis
Ruime blik

AT Osborne      Utrecht | Brussel | Parijs Huisvesting & Vastgoed | Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu

Vanzelfsprekend draagt actuele kennis van wet- en regelgeving bij 
aan het welslagen van een project. Maar ook strategisch-juridisch 
inzicht en juridische procesbegeleiding zijn noodzakelijke voorwaar-
den voor een succesvol verloop van een project. Bijvoorbeeld voor 
gerichte adviezen over de aanbestedings- en contracteringsstrate-
gie of over de wijze van samenwerken bij bestuurlijke convenanten. 

AT Osborne Legal & Contracting is een groep hooggekwalificeerde 
juristen en contracteringsdeskundigen, die o.a. werkzaam zijn op het 

AT Osborne is een multidisciplinair bureau met 150 specialisten.  
Samen leveren zij alle denkbare diensten, van project- en proces- 
managers tot experts op het gebied van techniek, financiën of juridi-
sche vraagstukken. Zij zijn snel en op uw maat inzetbaar. 

Steeds meer opdrachtgevers waarderen onze aanpak. Dat biedt  
kansen voor daadkrachtige juristen. 

Meer weten? Kijk op www.atosborne.nl
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www.deltares.nl  |  info@deltares.nl  |  088 3357200

Wereldwijd vestigen zich steeds meer mensen in 

kansrijke, maar evenzeer kwetsbare delta’s, kust- en 

riviergebieden. Een stijgende zeespiegel, dalende 

bodem, extreme rivierafvoeren en een grotere druk op 

ruimte en milieu brengen die kwetsbaarheid steeds 

vaker voor het voetlicht.

Steeds weer blijkt dat eigenschappen en gedrag van de 

ondergrond de belangrijkste onzekerheden en risico’s 

vormen bij bouw- en saneringsprojecten. Beheersing 

van deze risico’s staat centraal in de activiteiten van 

Deltares.

Deltares staat voor een balans tussen specialistisch 

advies en onderzoek, nationaal en internationaal. Als 

onafh ankelijk instituut bieden we expertise als het gaat 

om water- en ondergrondvraagstukken. Ook spelen we 

een deskundige rol spelen bij arbitragezaken.  

Met ruim 800 deskundigen begeven we ons op 
werkterreinen als: ondergronds bouwen, wegen, 
spoorwegen, constructieve waterbouw, tunnels en 
leidingen.

Deskundig 
in water- en 
ondergrondvraagstukken
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Juridisch Advies
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Duurzaamheid. Grensverleggende ontwerpen. Prijs versus kwaliteit. Het ontwerpen 
en bouwen van innovatieve kantoren, musea, fabrieken of industrieterreinen kent 
veel uitdagingen. Bij DHV hebben wij er dagelijks mee te maken. Complexe vraag-
stukken bijvoorbeeld op het gebied van consultancy, project- en designmanagement, 
techniek of assetmanagement. Veelal met een maatschappelijke lading. Met creatieve 
oplossingen helpen wij onze klanten een verantwoorde, duurzame keuze maken. Zoals 
de herhuisvesting van het Nederlands Meetinstituut in Delft, waarbij het moderne 
ontwerp, hergebruik van materialen en energiebesparing hand in hand gaan.

Instituut voor Bouwrecht 40 jaar. Gefeliciteerd!

Duurzaam, doelmatig 
of design? 

dhv.nl Altijd een oplossing verder



IRS feliciteert het Instituut voor Bouwrecht 

van harte met zijn 40 jarig jubileum en juicht 

de continue inspanningen op het gebied van 

onderzoek en onderwijs, onder andere op het vlak 

van integriteitsvraagstukken in de bouw, toe. 

De aandacht voor integriteit in de bouwsector is 

blijvend van belang. Maar hoe goed die aandacht 

ook is, integriteitissues zullen er helaas altijd 

blijven. Dat betekent dat naast de aandacht 

voor het borgen van integriteit in procedures en 

processen, er ook aandacht zal moeten zijn voor 

het onderzoeken van incidenten. 

IRS is gespecialiseerd in het verrichten van 

integriteitsonderzoek, onder andere in de bouw-

sector. Diepgaand onderzoek van incidenten in 

en rond de organisatie is niet alleen nodig om 

problemen adequaat aan te kunnen pakken. Het 

helpt nieuwe problemen voorkomen en is de basis 

voor noodzakelijke verbeteringen. Met kennis uit 

onze onderzoeken bieden wij op maat gesneden 

preventieve diensten, zoals integriteitstrainingen 

en implementaties van gedragscodes. 

Praktijkvoorbeelden van onderzoek door IRS in 

de bouwsector zijn onder andere onderzoek 

naar de aanbesteding van bouwprojecten, 

belangenverstrengeling door bestuurders, 

medewerkers en ambtenaren,  het verloop van 

vastgoedtransacties etc. Daarnaast verzorgen 

de specialisten van IRS trainingen op het gebied 

van herkenning van (vastgoed-) fraude en 

integriteitscreeningen. 

IRS biedt een totaalpakket aan forensische 

dienstverlening dat alle vormen van onderzoek 

omvat, waaronder ook forensisch IT-onderzoek. 

Zorgvuldig, proportioneel en met respect voor de 

belangen van alle betrokkenen.

Forensisch onderzoek

• verduistering van bedrijfsmiddelen

• manipulatie van jaarrekeningen

•  omkoping, smeergeld en belangenconflicten

• asset tracing en recovery

• intellectueel eigendom/patentinbreuk

• contractbreuk

Bestuurlijk onderzoek

• feiten- en toedrachtsonderzoek

• beleidsonderzoek

Preventief

• business intelligence

• due diligence onderzoek

• frauderisicoanalyse

• screening

• klokkenluiderprogramma

Kijkt u voor meer informatie op www.irsnl.com, 

of neem vrijblijvend contact op met IRS Forensic 

Services & Investigations BV: 010 – 511 95 55 of 

mail: info@irsnl.com

Enabling real trustbl l

www.irsnl.com

IRS Forensic Services & Investigations

“ Fraude en niet integer gedrag zijn 
de paalrot van elke organisatie”



Junior dankt Senior

voor 40 jaar deskundigheid

Mede door het IBR kon Homan Juridisch 
Advies -sinds 2008- uitgroeien tot een 
deskundig adviseur op het gebied van het 
bouwrecht.

Deze deskundigheid wordt herkend en 
gewaardeerd door diverse partijen in het 
vastgoed, waaronder projectontwikkelaars, 
aannemers, architecten, ingenieursbureaus 
en gemeenten.

Homan Juridisch Advies levert interim-
diensten en verleent rechtsbijstand in 
bouwrechtelijke vraagstukken en procedures.

Meer informatie op www.mrhoman.nl

Prof. Lorentzlaan 21
3701 CA  Zeist
T 06 100 41 921
E info@mrhoman.nl

advies en (interim)rechtsbijstand 
op het gebied van vastgoed:

algemene voorwaarden, arbitrage-

procedures, architectenrecht (SR/DNR), 

bestemmingsplannen, bouwrecht, 

bouwvergunningen, contracten, 

eigendom onroerend goed, huurrecht, 

projectontwikkeling, ruimtelijke ordening
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 Kormelink C&C 

Contracthandhaving…. 
 
Handhaving van afspraken die SMART zijn ingericht en ondernemers stimuleren door 
middel van een juiste bonus- & malusregeling, 
 maakt mijn werk plezierig, 
 geeft opdrachtgevers uiteindelijk meer, 
 voorkomt inzet achteraf van juridische middelen, 
 maakt vooral het ondernemen leuker! 
 
In combinatie met een proactief onderhands aanbestedingsbeleid geeft dit de overheid de 
mogelijkheid samen meer duurzame kwaliteit te realiseren, in ons werk, onze relaties en in 
ons gedachtegoed. 
 
….soms denk ik wel eens….het komt in de basis neer op gedragsmanagement….  
 
….soms denk ik wel eens….het heeft enig vergelijk met de opvoeding van mijn kinderen….  
 
….en soms denk ik ook wel eens….is dit nou wat mijn opa* in de Achterhoek bedoelde toen 
hij zich wel eens liet ontvallen “se möt mie mögelijk maak’n mien wark te doo’n zo as ik ’t 
veur oog’n heb… en wieders gene poespas” 
 
Maurits Kormelink 
Zoon van Jan, van Jan van Gait van de Vleerhaar, 
15 april 2009 
 
PS:  
(1) mijn opa* van mijn moeders kant dreef een smederij in Rietmolen. Het nu nog aanwezige smeden 

kruis op de kerktoren is een getuigenis van de kwaliteit zoals hij die voor ogen had…….en zoals 
velen uit zijn levensperiode…. 

(2) ik ben een speler in het veld en sta in mijn 5e decennium nog voor de helft van mijn tijd met de 
klompen in de bagger….’t’is en blif leuk…. 

  
 
Kormelink Consult & Contracthandhaving B.V. 
p/a Kettingbrugweg 32 
7552 CW Hengelo 
www.kormelink.info 
 

06 - 52 66 65 57 

08 - 778 448 94 

info@kormelink.info  
 
 
Kormelink Consult & Contracthandhaving B.V.  -  Ingenieursbureau voor contracthandhaving bij uitvoering van (asbest-) sloopwerken, 
bodemsaneringen en GWW- werken. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08140606.  



Verdwaald in het 
bureaucratisch doolhof?

Omgevingsdeskundigen zijn de weg niet kwijt!  
Wij helpen u de kortste weg te vinden voor uw project. 

www.omgevingsdeskundigen.nl

Bij Omgevingsdeskundigen werken ecologen, juristen en 
bouwkundigen samen aan uw project.
Wilt u meer weten over ons? Wilt u een brochure of een 
afspraak maken met een van onze deskundigen.
Bel ons dan op 0344 - 603003 of stuur een e-mail naar 
info@omgevingsdeskundigen.nl. 



Almere

Assen

Capelle a/d IJssel

Deventer

Geleen

Goes

Heerenveen

Oosterhout 

www.oranjewoud.nl

Vastgoed, Economie & Legal
•	 taxatie/aan-	en	verkoop	van	gronden	en	objecten

•	 taxatie	inbrengwaarden	ten	behoeve	van	grondexploitatie

•	 grondexploitatie/exploitatieplannen

•	 (financiële)	haalbaarheidsstudies	

•	 aanbestedingsprocedures

•	 planschade	en	nadeelcompensatie

•	 overeenkomsten

•	 bestemmingsplannen,	ruimtelijke	onderbouwingen	en	omgevingsonderzoeken

Oranjewoud	is	een	constante	speler	op	het	gebied	van	gebiedsontwikkeling,	grondbeleid	en	ruimtelijke

ordening.	Onze	meerwaarde	vindt	u	in	de	samenwerking	tussen	juristen,	planeconomen	en	taxateurs	en

natuurlijk	ook	onze	technisch	specialisten.	Deze	samenwerking	resulteert	in	een	integrale	ondersteuning

van	onze	opdrachtgevers.	Ons	uitgangspunt?

Werken	in	een	wereld	vol	mogelijkheden!



Hét kennisbureau voor juridische en

financiële advisering op het gebied

van omgevingsontwikkeling.

Gebaseerd op gedegen technische

kennis levert PurpleBlue altijd een

compleet, grondig en haalbaar advies.

www.purple-blue.nl

PurpleBlue 

Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC  Deventer 

T (0570) 69 94 77 

F (0570) 69 96 66 

E info@purple-blue.nl 
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®
... Reijnders Advies en Bemiddeling  

           Civieltechnische contracten. .
De specialist in RAW-contracten<>uitgever van hulpmiddelen<>cursussen  

adviezen bij: voorbereiding<>aanbesteding<>gunning<>fin. afwikkeling 
depothouder voor RAW-inschrijvingsstaten/begrotingen 

d e  i n i t i a t o r  v a n :                 w w w . B e s t e k K e n n i s . n l  

RABC is een eenmanszaak (ZZP-er), gestart in 2000, en wordt gerund door 
ing. Ron Reijnders.  
RABC is gespecialiseerd in het schrijven van minder courante bestekken en in 
het adviseren bij het voorkomen van conflicten en bij lopende conflicten. 
Tegenwoordig is mediation een methode die veel partijen meer aanspreekt 
dan de gang naar de rechter of de arbiter. Hierin kan RABC een duidelijke rol 
vervullen. 
Het tarief ligt aanzienlijk lager dan u gewend bent voor advieswerk met een 
juridische tint. 
RABC is bedrijfsbestuurslid van de vereniging van bestekschrijvers BNB. 

Wie is RABC / Wie is Ron Reijnders ? 
Ik heb een zeer brede praktijkervaring in diverse soorten werken (van 
betonbouw tot beheer van de openbare ruimte) Ik ken de praktijk van de 
calculatie, de aanbesteding, de uitvoering, de administratie en de conflicten. 
Ik heb geen juridische titel, maar vanuit mijn 12 jarige werkervaring bij 
CROW als consulent ‘bestekken en aanbesteden’ heb ik veel juridische 
kennis. Ik houd wekelijks alle relevante rechtspraak uit de bouw bij. Maar ik 
bedrijf ook het handwerk van bestekschrijven. Ik ben mij er zeer van bewust  
dat een foutloos bestek niet bestaat en zal iemand een gemaakte fout nooit 
kwalijk nemen. 
Men noemt mij “een bevlogen persoon die niet schuwt om zijn mening te 
geven en probeert mensen op inhoud te overtuigen”.  
Ik ga vaak wat dieper op de zaken in dan een ander, waardoor er dingen 
boven tafel komen waar partijen nog niet bij hadden stilgestaan. Ook probeer 
ik mijn ervaringen in te brengen bij de voorbereiding van bestekken om 
problemen voor andere mensen te voorkomen.  

Ik adviseer alleen een rechtszaak of arbitrage als één der partijen niet bereid 
is echt tot elkaar te komen, maar meestal komt het niet zover en lukt het 
met een bemiddeling. Ik zie regelmatig dat rechters bij aanbestedingen tot 
uitspraken komen waar de mensen uit de praktijk feitelijk niks mee kunnen  
of van de regen in de drup belanden. Het is interessant om bij een 
aanbesteding -en de overige inhoud van het bestek- te zoeken naar de eisen 
en voorwaarden waar ieder zich in kan vinden. Bij problemen rond de uitslag 
van de aanbesteding zoek ik naar werkbare oplossingen maar ik hou wel 
rekening met de belangen van beide partijen. Veel conflicten in de 
uitvoeringsfase hebben hun grondslag in de opdrachtverleningsfase waar 
men zaken voor zich uit heeft geschoven. In deze eerste beoordelingsfase 
kan RABC een rol vervullen -ook als second opinion- 
hetgeen een latere rechtszaak kan voorkomen. Ik heb 
diverse klanten die mij in die fase om  hulp ‘op dag zelf’ 
vragen.
Ik werk met extra plezier als ik mijn klanten door mijn 
praktische oplossingen iets kan leren.  





Amsterdam | Arnhem | Eindhoven

SAB adviesgroep is een onafhankelijk 
ontwerp- en adviesbureau dat zich richt op 
vraagstukken met betrekking tot stedenbouw 
en ruimtelijke ordening. Met  haar brede 
kennis en ervaring wil SAB een bijdrage 
leveren aan de inrichting van de openbare 
en private ruimte. Kwaliteit en haalbaarheid 
staan hierbij voorop.

SAB is zich nadrukkelijk bewust van de 
verantwoordelijkheid die zij draagt bij het 
inrichten van de ruimte. Vanuit dit bewustzijn 
streeft SAB ernaar de publieke en private 
markt in Nederland te voorzien van creatieve 
ontwerpen en onafhankelijke adviezen, die 
in elk opzicht realistisch en doordacht zijn. 
Adviezen waaruit respect blijkt voor natuur, 
cultuur en leefomgeving. SAB wil zo zorgvul-
dig mogelijk met de inrichting van de ruimte 
omgaan. 

De werkwijze van SAB is gebaseerd op drie 
kernwaarden: gedegenheid, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid. In een wereld die steeds 
complexer wordt, wil SAB creatieve en 
kwalitatief hoogstaande oplossingen bieden. 
Oplossingen, die met de tijd meegaan en zo 
een brug vormen tussen het hedendaagse 
erfgoed en de toekomstige inrichting en 
ordening van de ruimte om ons heen.

www.sab.nl

SAB
feliciteert 
Instituut voor Bouwrecht
met 40 jarig jubileum
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VD2 Advies



ConsultancyVitruvius
k e n n i s v a n b o u w e n

“ Arbitrage? Geschil?

Goed begrotingswerk geeft houvast.

Onze expertise biedt u uitkomst.”

Kostenmanagement
• haalbaarheidsonderzoek
• financiële begeleiding
• prijsvorming

Consultancy
• modelbouw
• innovatie
• kennisoverdracht

Obrechtstraat 33
5344 AT Oss
T 0412 - 75 10 17
F 084 - 835 58 23
info@vitruvius-consultancy.nl
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... brede deskundigheid
toegespitst advies

Verhagen Groep
Beneden Oostdijk 6
3261 KX Oud-Beijerland
telefoon: 0186 61 55 77
telefax:  0186 61 57 50
internet:  www.verhagen-groep.nl
e-mail:  info@verhagen-groep.nl

VERHAGENGroep

Waardevol advies door veelzijdige expertise

Wie zich laat bijstaan door de experts van de Verhagen Groep, kan rekenen op een team 

van experts in alle aspecten van landelijke en stedelijke onroerende zaken.

We verwerven, bemiddelen, beheren, onderhandelen, taxeren en berekenen voor u. Als 

het even kan, zoeken we een minnelijke oplossing, maar we zijn ook prima thuis in de 

formele trajecten van onteigening (Ow), voorkeursrecht (Wvg), exploitatieplannen (Wro), 

pachtzaken en alle administratieve procedures die daarbij komen kijken. Maar ook bent u 

bij ons aan het juiste adres voor het begroten van planschade(risico’s).

Onze grootste kracht ligt echter in de samenwerking met onze opdrachtgevers.

De expertise die u mist, vullen wij naadloos aan.

Kijk eens op onze website www.verhagen-groep.nl of bel 0186 - 61 55 77 voor een 

vrijblijvende kennismaking. 

Verhagen & Hoppener Makelaars

Verhagen Rentmeesters

Verhagen Advies

... brede deskundigheid
toegespitst advies

Verhagen Groep
Beneden Oostdijk 6
3261 KX Oud-Beijerland
telefoon: 0186 61 55 77
telefax:  0186 61 57 50
internet:  www.verhagen-groep.nl
e-mail:  info@verhagen-groep.nl

VERHAGENGroep

Waardevol advies door veelzijdige expertise

Wie zich laat bijstaan door de experts van de Verhagen Groep, kan rekenen op een team 

van experts in alle aspecten van landelijke en stedelijke onroerende zaken.

We verwerven, bemiddelen, beheren, onderhandelen, taxeren en berekenen voor u. Als 

het even kan, zoeken we een minnelijke oplossing, maar we zijn ook prima thuis in de 

formele trajecten van onteigening (Ow), voorkeursrecht (Wvg), exploitatieplannen (Wro), 

pachtzaken en alle administratieve procedures die daarbij komen kijken. Maar ook bent u 

bij ons aan het juiste adres voor het begroten van planschade(risico’s).

Onze grootste kracht ligt echter in de samenwerking met onze opdrachtgevers.

De expertise die u mist, vullen wij naadloos aan.

Kijk eens op onze website www.verhagen-groep.nl of bel 0186 - 61 55 77 voor een 

vrijblijvende kennismaking. 
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Verhagen Rentmeesters

Verhagen Advies



Adelmeijer Hoyng Advocaten

Adelmeijer Hoyng Advocaten behoort tot de grootste advocaten
kantoren in Limburg en richt zich op de civiele en bestuursrechtelijke 
praktijk.

Het kantoor heeft ruime ervaring op het gebied van onder meer 
onder nemingsrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, arbeids
recht, huurrecht, onroerend goed, bouwrecht, bestuursrecht, aan
sprakelijkheidsrecht, recht van de intellectuele eigendom, fusies, 
overnames, milieurecht, mededingingsrecht en aanbestedingsrecht.
De clientèle bestaat vooral uit ondernemingen, overheden en 
instelling en. Daarbij behoren ook grote bouwondernemingen en 
onder nemingen die zich bezig houden met vastgoed.

Adelmeijer Hoyng Advocaten is lid van Netlaw, een vereniging van 17 
zelfstandige advocatenkantoren in Nederland, waar thans circa 450 
advocaten werkzaam zijn.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via 
onderstaande mogelijkheden.

Adelmeijer Hoyng Advocaten
Bredestraat 12
Postbus 301, 6200 AH Maastricht

T 043  350 62 00
F 043  326 22 44
E info@ahadvocaten.eu
I www.ahadvocaten.eu 



Alle verwijzingen in dit document naar Allen&Overy dienen te worden gelezen  
als verwijzingen naar Allen&Overy LLP en/of daaraan gelieerde ondernemingen. 

© Allen & Overy LLP 2009 I CS904038

Zonder het 

instituut voor 

bouwrecht  

zou er geen 

bouwrecht zijn…

www.allenovery.com
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Dynamiek

De dynamiek van AKD Prinsen VanWijmen
Succes. Dat heeft u voor ogen bij het inschakelen van een advocaat of
notaris. Naar ons idee heeft succes net zoveelmetmenselijke alsmet
juridische kwaliteiten temaken. Bij AKD PrinsenVanWijmen staat een
veelkleurig team van advocaten en notarissen voor u klaar. Voor full-
service-dienstverlening op vrijwel alle rechtsgebieden, nationaal en
internationaal. Omdat we overtuigd zijn dat onze dynamiek van stijl,
visie en expertise leidt tot het succes dat u verlangt.www.akd.nl
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Bouwrecht, Vastgoedrecht, Ondernemings-
recht, Mediation, Arbeidsrecht, Intellectuele 
eigendomsrecht, Aansprakelijkheidsrecht of 
Personen- en familierecht?

KOM MAAR OP!

AL 40 JAAR! 
VAN HARTE
MET RECHT EEN INSTITUUT

Huize Eekhout | Burg. van Roijensingel 2 | 8011 CS  Zwolle | t.: 038 428 00 77 |  i: www.benthemgratama.nl
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“Aan een half woord genoeg…”

Verstand hebben van bouwrecht, betekent nog niet dat je verstand 
hebt van de bouw. Systems engineering, bouwprocesmanagement, 
functioneel specifi ceren, traditioneel of geïntegreerd? Bij Bierman 
begrijpen we waar het vak om draait. We volgen continu de actualiteiten 
vanuit het perspectief van onze klanten. Vanuit die actualiteit spelen we 
proactief in op alle juridische zaken rondom het complete bouwproces. 
We doorzien de complexiteit en weten hoe in het proces te adviseren.

Wilt u weten wat Bierman Advocaten voor u kan betekenen? 
Neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Tiel ligt centraal in Nederland op slechts 30 minuten rijden vanaf Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Nijmegen.

Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in bouwrecht, 
maar hebben ook expertise op andere rechtsgebieden.

 Lingedijk 58 
 Postbus 124
 4000 AC  Tiel

 Tel. +31 344 677 188
 Fax +31 344 677 190
 www.bierman.nl

Subsysteem 
Eisen Specificatie

Systeem Eisen 
Specificatie

Component
Eisen Specificatie

Element Eisen 
Specificatie

Systeem 
Ontwerp

Subsysteem
Ontwerp

Component 
Ontwerp

Vraagspecificatie Opdrachtnemer

Opdrachtgever

De bouwsectie van Bierman 
Advocaten FELICITEERT 
het Instituut voor Bouw-
recht van harte met haar 
40-JARIG bestaan!



Meestal dragen we geen schoenen met stalen 
neuzen, en ook geen bouwhelm. Maar verder zijn 
we helemaal op onze plek in de bouwwereld.  
We kennen alle valkuilen rondom bouwen, kopen, 
verkopen en huren, aanbesteding, projectontwik-
keling en contracten. We weten, kortom, wat er te 
koop is. Als geen ander. Daarom hoeft u ook geen 
ander te zoeken. U belt of mailt gewoon naar 
Boels Zanders in Maastricht, Roermond of Venlo.
 
In totaal heeft Boels Zanders 55 advocaten in 
huis. Vastgoedrecht is één van de vijf speciali-
saties van Boels Zanders Advocaten. De andere 
zijn ondernemingsrecht, handelsrecht, arbeids-
recht en bestuursrecht.

Ondernemingsrecht
Handelsrecht

Vastgoedrecht
Arbeidsrecht

Bestuursrecht

www.boelszanders.nl

Boels
Zanders

Advocaten

Wat er te 
koop is?
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M E E S T E R L I J K 
I N  V A S T G O E D

Postbus 75810 | 1070 AV Amsterdam | Tel. 020 – 504 15 70 | Fax 020 – 504 15 89 | Info@bootadvocaten.nl | www.bootadvocaten.nl

Boot Advocaten was het eerste kantoor in Nederland dat de specifieke juridische 

omstandigheden van het onroerend goed honoreert met een gespecialiseerde 

aanpak. We vallen daarmee in de prijzen maar blijven gewoon onszelf. U bent dan 

ook van harte welkom voor advies en juridische vraagstukken op het terrein van 

bouw, vastgoed en aanbestedingsrecht.

Beste vastgoed  advocaat van 2006 en 2008  - Gouden Zandloper, KSU
Nominatie meest toonaangevende nichekantoor 2002 - 2004



 

Uit: Mr G.J.A.M. Bogaers, Hoe een burgemeester de wet uitlegt, rechtsvraag omtrent de termijn in 
artikel 76, lid 4, toenmalige Gemeentewet, n.a.v. een besluit van de Gemeenteraad van Blaricum 
t.b.v. een cliënt, dat door de burgemeester vergeefs is voorgedragen voor vernietiging, BOMA, 
Blaricum 1979, tekening Hans van Gorkom.

Van deregulering is helemaal niets terecht gekomen. Nog niet eerder waren er zoveel 
regels en procedures als nu. Er is geen automaat, die rechtskundige problemen oplost. 
Dat moet je zelf doen. Voorkomen is het beste middel voor de gezondheid. Procederen 
kan goed zijn, maar weet waar je aan begint en hoe het kan gaan. Een advocaat, die 
het probleem of vaker complexen aan problemen wil en kan begrijpen en meehelpen 
oplossen, komt daarbij van pas. Wat is het probleem, hoe los je het op en met wie ? 
Niet op drijfzand en niet met sprookjes. Dat geldt voor de betrokken partijen, hun advi-
seurs en de diverse overheden, wetgever, bestuur en rechtspraak, plus de pers. 

Mr G.J.A.M. Bogaers, 1251 JS  Laren NH, Kerklaan 31, telefoon 035 53 15 55 4, e-mail 
op aanvraag. Jurist (privaatrecht, Utrecht, 1975), drie jaar vervolgstudie, arbeidspro-
testrecht (1978), juridisch werkzaam vanaf 1974, advocaat in het Gooi en omstreken 
vanaf 1980, ervaring op de gebieden ruimtelijke ordening, bouwrecht, bestuursrecht, 
Woningwet, Wegenwet, huurrecht, burenrecht, bestuurs- en civiele procedures.



Bosselaar & Strengers Advocaten leest voor u de kleine lettertjes...
www.bs-advocaten.nl
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Juridisch probleempje?

Op zoek naar een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in bouwrecht? En bovendien 

alles weet van het reilen en zeilen in de bouw? Zoek niet langer. Bij BouwrechtNet bent u 

aan het juiste adres. U kunt terecht bij een van de acht aangesloten bouwrecht kantoren, 

verspreid over heel Nederland. Deze gespecialiseerde kantoren zijn door intensieve 

samenwerking op de hoogte van de laatste jurisprudentie en verdere ontwikkelingen op het 

gebied van bouwrecht. Vertrouw BouwrechtNet. Daar kunt u op bouwen.

www.bouwrechtnet.nl

Trip 
Advocaten & Notarissen
Hereweg 93 (Boschhuis)
9721 AA Groningen
T (050) 599 79 99
F (050) 599 79 77
E groningen.advocaat@triplaw.nl
I www.triplaw.nl

Zoom 2                        
9405 PS Assen
T (0592) 39 33 33                      
F (0592) 39 33 99
E assen.advocaat@triplaw.nl
I www.triplaw.nl

Wiardaplantage 9
8939 AA Leeuwarden
T (058) 234 73 47
F (058) 212 60 29
E leeuwarde n.advocaat@triplaw.nl
I www.triplaw.nl

Van Diepen 
Van der Kroef Advocaten
Dijsselhofplantsoen 14-18
1077 BL Amsterdam
T (020) 574 74 74
F (020) 574 74 75
E amsterdam@vandiepen.com
I www.vandiepen.com

KienhuisHoving
Advocaten & Notarissen
Pantheon 25
7521 PR Enschede
T (053) 480 42 00
F (053) 480 42 99
E info@kienhuishoving.nl
I www.kienhuishoving.nl

Kneppelhout & Korthals
Advocaten
Boompjes 40 (Willemswerf)
3011 XB Rotterdam
T (010) 400 51 00
F (010) 400 51 11
E mail@kneppelhout.nl
I www.kneppelhout.nl

Haans Beijsens
Advocaten & Notarissen
Joulehof 10
4622 RG Bergen op Zoom
T (0164) 70 71 72                     
F (0164) 70 71 11
E infoboz@haansbeijsens.nl 
I www.haansbeijsens.nl

Heijltjes Advocaten
Nijmeegsebaan 140
6564 CM Heilig Landstichting
Postbus 1392 
6501 BJ Nijmegen
T (024) 322 22 55
F (024) 322 77 51
E info@heijltjes.nl
I www.heijltjes.nl

aangesloten kantoren:

brn_1709_adv_probleempje 170x242.indd   1 23-04-2009   14:42:20
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Mr. L. (Lennart) Alberts
T (0184) 62 01 63 | F (0184) 61 89 75 
E alberts@bvd-advocaten.nl

Mr. P.J. (Peter) den Boef
T (030) 272 45 00 | F (030) 272 15 85 
E mr.pjdenboef@bvd-advocaten.nl

Mr. L. (Lennart) Alberts
T (0184) 62 01 63 | F (0184) 61 89 75 
E alberts@bvd-advocaten.nl

Mr. L. (Lennart) Alberts
T (0184) 62 01 63 | F (0184) 61 89 75 
E alberts@bvd-advocaten.nl

 www.bvd-advocaten.nl 

Voor BOUWRECHT bent u bij ons in goede handen
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Over the past years our real estate practice has gone from strength to strength. 
The practice has built a strong platform to respond to the increasing client demands 
for sophisticated legal advice on domestic and international real estate based transactions. 
We believe the strength of our practice comes from our ability to provide clients with 
a single source of multi-disciplinary real estate based advice on transactions, including 
corporate real estate, real estate finance, projects and funds.

Emerging from existing and new clients, we continue to be busy with new projects. 
Recent highlights include advising the largest PPP infrastructure project in the 
Netherlands - the Second Coentunnel Project (investment value approximately 
EUR 600 million). We are proud to have been able to successfully finalise the financing 
in spite of the difficult circumstances on the credit markets. 

Described as “Clifford Chance sets the standard that needs to be matched by other firms”
(Legal 500 – Project Finance Netherlands 2009), our real estate practice is highly rated by
the leading independent legal directories.

For more information, please visit www.cliffordchance.com

C
lifford C

hance Lim
ited Liability P

artnership

www.cliffordchance.com
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Barbizonlaan 82
2908 ME  Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE  Rotterdam 
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E mail@haijwende.nlI www.haijwende.nl

VASTGOED | ONDERNEMINGSRECHT | ARBEIDSRECHT
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Een doordachte 
  aanpak...

      ij denken vooruit met doordachte zetten. Mede dankzij 

het jarige Instituut voor Bouwrecht kunnen de advocaten van 

De Voort Hermes De Bont voor vele overheden, bouwers en 

projectontwikkelaars al sinds jaar en dag gaan voor het 

beste eindspel met een duurzaam resultaat.

Professor Cobbenhagenlaan 75 - Postbus 414 - 5000 AK Tilburg - Tel. 013-466 88 88 - www.devoort.nl

W



De Vries Juristen is een gerenommeerd juridisch 
adviesbureau, dat is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Een 

gedegen en ervaren team van juristen werkt dagelijks aan 
vraagstukken op de terreinen van ruimtelijke ordening, 

milieurecht, waterstaatsrecht en bijzonder wetgeving, zoals de 
Drank- en horecawet, de Wet op de lijkbezorging, de Wet 

Bibob, de Wet op de kansspelen enz. Integratie van beleid, met 
name van ruimtelijke ordening met milieu, waterstaats-

wetgeving en wetgeving betreffende natuurbehoud is voor ons 
core business.

Vanuit onze filosofie dat overheid en samenleving er samen uit 
kunnen komen, staan wij garant voor maatwerk. Onze 

betrokkenheid bij de opdrachtgever is daarom essentieel. Wij 
hebben gedegen kennis van de organisatie van de opdracht-

gever en zijn sterk betrokken in haar relatie met de 
samenleving. 

Bij De Vries Juristen stopt het werk niet na afloop van een 
opdracht. Wij onderhouden de contacten en blijven de 

opdrachtgever daarmee met raad en daad bijstaan.

De Vries Juristen B.V.
Bezoekadres: Zaagmolenlaan 12
Postadres: Postbus 372, 3440 AJ Woerden
Telefoon : 0348 – 712 455
Telefax : 0348 – 433 223
www.devriesjuristen.nl
info@devriesjuristen.nl



www.dirkzwager.nl

Dirkzwager
advocaten & notarissen

“dirkzwager
begrijptdat ik
wilkunnen
bouwenop
kennisen
jurisprudentie.”

Of het nu gaat om onteigening, de ontbinding van een aannemersovereenkomst of bouwvergunningsprocedures…
Bij juridische is altijd sprake van persoonlijke implicaties. De ruim 110 advocaten en (kandidaat-)notarissen van
Dirkzwager begrijpen dat. Sterker: ze hebben hun manier van werken erop gebaseerd. Een werkwijze die niet
draait om dossiers, maar om mensen van vlees en bloed. En waarbij juridische expertise geen doel is, maar een
middel. Een middel voor het bereiken van úw zakelijke en persoonlijke doelstellingen. Meer weten?
Bel (026) 353 83 00 (vestiging Arnhem) of (024) 381 31 31 (vestiging Nijmegen).
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feliciteert het Instituut voor Bouwrecht 
met haar 40-jarig bestaan! 

Drost | de Bruin
Spoorstraat 2 – 3743 EG Baarn 
Postbus 162 – 3740 AD Baarn 

Tel. 035 – 5435355 / Fax 035 – 5431632 
info@drostdebruin.nl / www.drostdebruin.nl 



hiep, 
hiep....

Wij zijn advocaten die het proces niet schuwen, 

maar ook advocaten die door hun (proces)ervaring 

treffende adviezen geven die procedures voorkomen en

contracten maken waar je geen speld tussen krijgt.

Onze ruim 40 advocaten werken verdeeld over 5 secties:

Onroerend Goed-, Bouw- en Bestuursrecht, Arbeids- en

Medezeggenschapsrecht, Verzekering en Aansprakelijk-

heid, Ondernemingsrecht en Cassatie. Onze kracht is 

het leveren van optimale kwaliteit tegen een concur-

rerende prijs. Onze naam is Ekelmans & Meijer

Advocaten. Ki jk voor meer informatie op 

www.ekelmansenmeijer.nl. Advocaten pur sang.

....hoera! Ekelmans & Meijer feliciteert het IBR met 40 jaar wijsheid.

ADV. IBR 170X244-1  09-04-2009  10:31  Pagina 1



Steengoed in Bouwrecht
Fort is een middelgroot Amsterdams advocatenkantoor dat zich heeft 
gespecialiseerd in vastgoedrecht en ondernemingsrecht. 

Specialisten Bouwrecht
Binnen de sectie Vastgoedrecht hebben wij ervaren specialisten op het gebied van 
publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht en aanbestedingsrecht. Wij adviseren onder meer 
bouwbedrijven, vastgoedbeleggers, (project)ontwikkelaars, architecten, woningcorporaties 
en overheden bij transacties en geschillen met betrekking tot (commercieel) vastgoed. 
Fort procedeert ook veelvuldig voor cliënten en is daarin bijzonder effectief. 

Werkwijze
Bij Fort zijn de lijnen kort. Dit betekent dat u een vaste contactpersoon heeft die u en uw 
bedrijf kent en die waar nodig expertise uit verschillende secties voor u samenbrengt. 
U wordt snel en professioneel geadviseerd en met daadkracht bijgestaan. Wij hebben een 
hands-on mentaliteit en stemmen onze adviezen af op uw wensen. Maatwerk dus!

Contact
Meer weten? Kijk op onze website: www.fortadvocaten.nl 
Of neem contact op met Jørgen den Houting, telefoon 020 - 664 5111 
of e-mail: denhouting@fortadvocaten.nl

Fort Advocaten | Koningslaan 60, 1075 AG Amsterdam | www.fortadvocaten.nl

FORT_bouwrecht210409.pdf   4/21/09   1:51:20 PM





De sparringpartner voor 
al uw bouwzaken

Noordeinde 2A   2311 CD Leiden   Telefoon 071 512 44 43   Fax  071 512 04 81   Internet  www.gl-advocaten.nl

Geelkerken & Linskens Advocaten

Sinds jaar en dag vinden mensen met vragen op het 

gebied van het bouw- en omgevingsrecht de weg naar 

ons kantoor. Wij treden veelvuldig op voor particulieren, 

agrarische bedrijven, (bouw)ondernemingen,  

gemeenten, waterschappen en woningcorporaties.

We adviseren, onderhandelen en staan u bij  

in procedures. We gaan voor het resultaat dat bij u past, 

denken met u mee en dragen bij aan  

praktische oplossingen.

Zo zijn we vanuit verschillende invalshoeken bij tal van 

projecten in Nederland betrokken, vanaf het eerste 

stedenbouwkundige ontwerp tot en met de oplevering. 



Dé specialist in civiel- en bestuursrechtelijk bouwrecht

Nijmeegsebaan 140 | 6564 CM Heilig Landstichting | Postbus 1392, 6501 BJ Nijmegen

Telefoon (024) 322 22 55 | Fax (024) 322 77 51 | E-mail info@heijltjes.nl | www.heijltjes.nl

Heijltjes Advocaten: 
meer dan 100 jaar 
ervaring in bouwrecht 
onder één dak. 

Specialisten waar u 
op kunt bouwen!



feliciteert instituut voor bouwrecht 
met 40-jarig jubileum!

www.hekkelman.nl

nijmegen
publiek bouwrecht
tycho lam
t.lam@hekkelman.nl
t (024) 3 828 385

arnhem
civiel bouwrecht
richard van breevoort
r.van.breevoort@hekkelman.nl
t (026) 3 777 152

hek_adv_170_242.indd   1 15-04-2009   14:49:52



De advocaten en notarissen van Holland Van Gijzen

werken vanuit multidisciplinair samengestelde teams

van ervaren specialisten. De praktijkgroep Vastgoed 

en Overheid ondersteunt overheden, bouwonder-

nemingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars,

investeerders en Europese instellingen. Wij zijn thuis in

alle aspecten van de vastgoedpraktijk en dat geldt 

voor zowel advies als voor implementatie. Onze aanpak

is persoonlijk, snel en efficiënt. Met één centraal aan-

spreekpunt en met gevoel voor commerciële belangen.

Wij bieden u heldere en praktische oplossingen die

naadloos aansluiten op uw bedrijfsvoering omdat wij

onze expertise combineren met kennis van uw branche. 

Wij zorgen voor een juridische stevige basis onder uw

vastgoed. 

Kijk voor meer informatie op www.hollandlaw.nl 

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP 

heeft een strategische alliantie met Ernst & Young

Belastingadviseurs LLP. 

Uw contactpersoon: 

mr. Robert Gebel, telefoon 040 262 64 50

robert.gebel@hollandlaw.nl

Een stevig juridisch
fundament onder uw
vastgoed 

g



www.houthoff.com

Vastgoed verder in de lift
In de markt van vastgoed, ruimtelijke ordening, bouw en aanbesteding 
neemt Houthoff Buruma een bijzondere positie in, zeker in een tijd van 
recessie. Die recessie zorgt daarbij voor veel nieuwe aandachtsgebieden.  
Denk aan onteigeningen, ruimtelijke ordening, bouwgeschillen, project-
ontwikkeling, onroerendgoedtransacties en –fondsvorming. Maar ook 
aan de juridische positie bij gewijzigde omstandigheden en de her-
nieuwde aandacht voor de mogelijkheden van herstructurering van 
onroerendgoedfondsen en vastgoedbedrijven. Alles komt aan bod en 
wordt zonodig tot op (of onder) de bodem uitgezocht. 

De aanbestedingswerkgroep van Houthoff Buruma merkt het nieuwe  
elan bij de overheden die het voortouw nemen bij het herstel van de 
economie en extra opdrachten op de markt brengen. Marktpartijen  
voelen de toegenomen concurrentiedruk en proberen zich bij aanbe-
stedingen vooraan te positioneren. Advisering en het voeren van kort-
gedingen voor deze spelers in de markt vormen voor de advocaten van 
de werkgroep de hoofdmoot van het dagelijks werk. 

Marktleider zijn is mooi, maar blíjven is de kunst. Met die insteek staat 
het vastgoedteam van Houthoff Buruma vanuit haar vestigingen  
te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam pal voor de belangen van haar 
bestaande en toekomstige cliënten. Onder leiding van 13 gespeciali- 
seerde vastgoedpartners staat dagelijks een team van circa 85 advocaten  
en (kandidaat-)notarissen gereed voor de advisering en notariële of  
processuele bijstand aan marktpartijen en (semi-)overheden. 

Houthoff Buruma is één van de grootste onafhankelijke Nederlandse 
kantoren en al jaren marktleider als het gaat om de juridische onder-
steuning van de vastgoedketen. Mocht het voor een marktpartij of 
(semi-)overheid dan ook tot een zaak komen, dan bieden wij een oplos-
sing. De missie blijft: vastgoed verder in de lift, vooral samen met u.

Jan-Michiel Hebly  
is advocaat bij 
Houthoff Buruma  
en gespecialiseerd in 
het aanbestedings- 
en bouwrecht. Hij is 
verder als hoog- 
leraraar Bouwrecht
verbonden aan de 
Universiteit Leiden.
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Kennedy Van der Laan 
feliciteert het Instituut voor

Bouwrecht van harte met het 
40-jarig jubileum

www.kennedyvanderlaan.nl
Kennedy Van der Laan, advocatuur en notariaat, Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam

Tekening: Tom Heerschop



Krans & van Hilten Advocaten



Share* the
knowledge...

Transacties, ontwikkeling, vastgoedfondsen of herstructureringen? 

Juist door onze geïntegreerde juridische en fiscale benadering 

hebben wij al jaren een unieke en leidende positie in de Benelux. 

Naast de kennis van markten en producten hebben wij ook de  

benodigde capaciteit in huis. 

Ruim 125 vastgoedexperts - dynamisch jong talent, maar ook 

adviseurs met de nodige ‘grijze haren’ en een schat aan ervaring - 

vormen de garantie voor topkwaliteit, voor elk soort zaak.  

Share the knowledge.

Amsterdam Antwerpen Arnhem Brussel Eindhoven Luxemburg Rotterdam Aruba Curaçao 
Dubai Frankfurt Genève Londen New York Parijs Singapore Tokio Zürich

Contact
Amsterdam:
Wilfred Groen, 
T 020 578 59 31, 
wilfred.groen@loyensloeff.com 

Rotterdam:
Henk Breeman,
T 010 224 61 02,
henk.breeman@loyensloeff.com

www.loyensloeff.com

*



Het inlevingsvermogen van Marxman Advocaten gaat verder. Door dicht bij de klant 

te staan, naar zijn wensen te luisteren en met hem mee te denken, gaan we verder 

dan juridische ondersteuning. Met onze dienstverlening willen wij meer toegevoegde 

waarde leveren door begeleiding en advisering op strategisch niveau. Bijvoorbeeld  

bij beleidsontwikkeling, procesoptimalisatie of de implementatie daarvan. Onze 

kennis en ervaring delen wij graag met klanten en partners. Dit doen wij onder meer 

vanuit ons opleidingsinstituut Marxman Academy. Specifi eke trainingen op velerlei 

gebied. Volledig toegespitst op uw onderneming. Inspelend op veranderende 

omstandigheden binnen uw sector. Pragmatisch. Oplossingsgericht. Vernieuwend.  

Zo zorgt Marxman voor uw kennisvoorsprong.

m l a s d f g h j k l
Marxman Advocaten 
feliciteert het Instituut voor Bouwrecht 
met haar 40-jarig bestaan

Ondernemen is topsport

Postbus 1236

3800 BE Amersfoort

  t : +31 (0)33 4508000

f : +31 (0)33 4555525

e : info@marxman.nl

i : www.marxman.nl

211100038 testimonials STAGE CMYK.indd   1 14-04-2009   11:58:13



Nr. 1 in de Management Team 100! 
www.nysingh.nl

Het is de kunst om 
complexe projecten niet 
nóg complexer te maken.
complexe projecten niet 
nóg complexer te maken.

Gebiedsontwikkeling.
Nysingh weet er meer van.

Een project als de ontwikkeling van de Zuidas 

in Amsterdam laat zien hoe complex publiek-

private samenwerking kan zijn. Langdurig, 

enorme maatschappelijke impact, grote be-

langen, vele betrokkenen en talloze procedu-

res. Onze gespecialiseerde juristen hebben de 

ervaring om zo’n project niet ingewikkelder 

te maken dan het is. Daardoor houden ze het 

overzicht. En kunnen ze heel praktisch en 

doelgericht werken. Op meerdere terreinen 

tegelijk. Wij hebben immers alle kennis en 

ervaring in één huis. Topjuristen op nagenoeg 

álle rechtsgebieden. Die hecht samenwerken 

voor een brede blik op mogelijke oplossingen. 

Daardoor zijn we sneller en slagvaardiger. 

Daardoor weten we er meer van.

NYS_76484_Adv-Gebied-170*242.indd   1 26-03-2009   13:41:30



Pels Rijcken 
& Droogleever 
Fortuijn advocaten 
en notarissen

www.pelsrijcken.nl
Kantoren Stichthage  
Koningin Julianaplein 10  
2595 aa Den Haag

De advocaten en notarissen van Pels Rijcken leveren juridisch maatwerk.
Gedreven door inhoud adviseren en procederen wij in alle stadia van de
bouw voor toonaangevende cliënten.

Innovatief contract?

bouw.aanbesteding@pelsrijcken.nl

Wij helpen u de traditie te doorbreken.



Paterswoldseweg 802 

 Postbus 1100, 9701 BC Groningen

 te lefoon +31(0)50 521  43 33

www.p lasboss inade .n l

PlasBossinade heeft een geruststellende boodschap voor 
ondernemers, bestuurders en managers: u staat er niet alleen voor. 

Er zijn mensen die graag met u meedenken bij ingrijpende beslissingen 
of in confl ictsituaties. Ervaren mensen, die uw dilemma’s herkennen 

en oplossingen paraat hebben. Mensen die u wijzen op risico’s, maar 
ook op kansen. Mensen die bovendien niet van uw zijde wijken als het echt 

spannend wordt. Bij PlasBossinade werken er ruim honderd. Mensen als 
Erik Dams, advocaat, één van onze specialisten Bouwrecht en Aanbestedingsrecht.

Ook op dat terrein staat u er dus niet alleen voor.

mr. Erik Dams |advocatuur|

Het is niet eenzaam aan de top

048•E-Dams(170x242).indd   3 3/13/09   11:09:35 AM



  

Nieuwe Gracht 124   2011 NM Haarlem   T +31(0)23 553 02 30   www.potjonker.nl

MAAR WIJ ZIJN AL MEER DAN 
100 JAAR OUD!

En dus behoren wij tot de gevestigde ‘instituten’ van Zuid-Kennemerland. 
Dat is – juist in het vastgoed – belangrijk, want wie de weg kent is sneller bij 

de oplossing.

EIGENLIJK VINDEN WIJ ONSZELF OOK WEL EEN
‘INSTITUUT VOOR BOUWRECHT’ ….

Maar we zijn natuurlijk veel te bescheiden om daarmee groots te adverteren. 

Kijkt u liever eens rustig op www.potjonker.nl, vooral bij de secties bestuurs- en 
overheidsrecht en vastgoedrecht, dan zult u zien dat wij – in elk geval in Haarlem en 

(ruime) omgeving – onze gelijke in het bouwrecht niet kennen!

DEFINITIEVE ADVERTENTIE PJS 2   1 23-04-2009   14:39:22



Schaap & Partners Advocaten en Notarissen is een van oudsher Rotterdams kantoor. Sinds de  

oprichting, begin twintigste eeuw, is er veel veranderd maar de typisch Rotterdamse mentaliteit  

is altijd gebleven. Schaap & Partners wil voor zijn cliënten een partner zijn, met hen meedenken,  

juridische ontwikkelingen op de voet volgen en oplossingen aandragen bij allerhande vraagstukken. 

De advocaten en notarissen van Schaap & Partners werken nauw samen. Dit blijkt een even  

sterke als vruchtbare combinatie. De disciplines vullen elkaar naadloos aan en de cliënt wordt op 

de verschillende praktijkgebieden adequaat en efficiënt geholpen. Wij leveren werk van hoge  

kwaliteit, die voortdurend wordt aangescherpt en bewaakt zodat wij onze cliënten optimaal van 

dienst kunnen zijn.

Schaap & Partners is een onafhankelijk kantoor waarbinnen de belangen van de cliënt centraal staan.

Schaap & Partners  Parklaan 17, 3016 BA Rotterdam, Nederland 
Tel.: +31 10 2770300, Fax: +31 10 4364977, www.schaap.eu 

Mr A.J.N. (Hanneke) Kolsters Mr H.M. (Helen) Kolster 
Tel.: +31 10 2770495 Tel.: +31 10 2770442 
kolsters@schaap.eu kolster@schaap.eu

S c h a a p  &  P a r t n e r s  w i l  v o o r  z i j n  c l i ë n t e n  e e n  p a r t n e r  z i j n

Meedenken 
en 
oplossen

29770005_Adv_jubileumboek_170x242   1 15-04-2009   16:29:25



 

 
 
Schenkeveld Advocaten N.V. is een van de grootste 
advocatenkantoren in de regio Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal met vestigingen in Hoorn en Alkmaar. Wij 
zijn werkzaam voor ondernemingen, maatschappelijke- en 
overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en 
particulieren. 
 

Wij zijn al meer dan 100 jaar deskundig op ondermeer het 
gebied van onroerend goedrecht. De sectie onroerend goed 
houdt zich bezig met bouwrecht, onteigeningszaken, 
arbitrages, huurrecht, Wet Voorkeursrecht Gemeente, 
Pachtrecht, Ruimtelijke Ordening, Milieurecht, PPS-contracten 
en kooprecht. Wij streven ernaar het recht toegankelijk en 
begrijpelijk te maken. Schenkeveld Advocaten is aangesloten 
bij de vereniging Netlaw, waaraan in totaal circa 550 
advocaten en notarissen deelnemen. 

 

Alkmaar | Hoorn | info@schenkeveldadvocaten.nl | 
www.schenkeveldadvocaten.nl 

 



Beste relatie van het Instituut voor Bouwrecht,

Terwijl het IBR maar liefst het 40-jarig  jubileum 
kan vieren, heeft Schipperus Advocatuur het  
1-jarig jubileum achter de rug. In het afgelopen 
jaar is hard gewerkt aan een mooi netwerk van 
diverse relaties in de bouw-, vastgoed- en ruimtelijk 
bestuursrechtsector. Tegelijkertijd zijn kennis en 
kwaliteit belangrijke speerpunten: de rode draad in 
de praktijk.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om met 
u kennis te maken en mij kort aan u voor te stellen. 
Als in ruimtelijk bestuurs- c.q. vastgoedrecht 
gespecialiseerd advocaat mag ik ondernemingen, 
instellingen en particulieren tot mijn vaste cliënten 
rekenen. Adviseren en zo nodig procederen.

Daarnaast speel ik in op de trend van 
flexibilisering van arbeid. Tijdelijke extra handen 
en denkkracht op een project, het in huis halen 
van een specialisme dat een kantoor zelf niet 
praktiseert, intercollegiale advisering, kortdurende 
waarneming bij afwezigheid, diensten waarvan 
gebleken is dat de markt daar behoefte aan heeft. 
Prijs en kwaliteit in balans.

Kan ik ook iets voor u betekenen? Op mijn website 
www.schipperus.info treft u meer informatie. U 
kunt ook altijd bellen om een afspraak te maken 
voor een gratis kennismakingsgesprek.  

Tot ziens!

Mr. Caren Schipperus | advocaat

Service | Betrokken | Pragmatisch

postbus 423
6600 ak wijchen
t 024 3249598
f 020 7089464
www.schipperus.info
advocatuur@schipperus.info

advertentie ibr.indd   1 07-04-2009   12:23:33
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Severijn Hulshof
feliciteert 

het
Instituut voor Bouwrecht

met 
40 jaar 

buitengewoon constructief
onderwijs en onderzoek!



Severijn Hulshof
feliciteert 

het
Instituut voor Bouwrecht

met 
40 jaar 

buitengewoon constructief
onderwijs en onderzoek!



simmons-simmons.com
elexica.com

Investing in
relationships

In de 120 jaar dat ons kantoor actief is op de Nederlandse markt, hebben we een
stevig netwerk van relaties opgebouwd, dat we op waarde weten te schatten.

Begonnen als advocatenkantoor in voornamelijk zeerecht, zijn we anno 2009
uitgegroeid tot een multi-service kantoor met 100 advocaten, (kandidaat-)notarissen
en fiscalisten. Onze vastgoedsectie is gespecialiseerd in onder meer bouwrecht,
aanbestedingsrecht, huurrecht en projectontwikkeling.

Ook met het IBR heeft Simmons & Simmons al sinds jaren een goede samenwerking,
zowel op wetenschappelijk als op organisatorisch niveau. Wij wensen deze waardevolle
samenwerking nog geruime tijd voort te zetten.

Simmons & Simmons wil het Instituut voor Bouwrecht dan ook van harte feliciteren
met het 40-jarig jubileum!

Namens de gehele vastgoedsectie
Sjoerd Rutten
T 010 404 2384
E sjoerd.rutten@simmons-simmons.com



Six Advocaten feliciteert het 
Instituut voor Bouwrecht van 
harte met diens 40-jarig bestaan!

Six Advocaten is een nichekantoor op het gebied van vastgoed, bouw- en 
aanbestedingsrecht en bestuursrecht. Six Advocaten richt zich op de profes-
sionele partijen in het vastgoed: (decentrale) overheden zoals gemeenten, 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, vastgoedbeleggers, aannemers, 
architecten en andere adviseurs.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in project- en gebiedsontwikkeling, 
aanbestedingsrecht en staatssteun, bouwrecht (waaronder aanneming 
van werk, architectenrecht en adviseursrecht), huurrecht (bedrijfsruimte 
en woonruimte), koop en verkoop van onroerend goed, zakelijke rechten 
(waaronder erfpacht, opstalrechten en appartementsrechten), omgevings-
recht (ruimtelijke ordening en milieu), openbare ordevraagstukken, overig 
bestuursrecht (waaronder subsidie- en gemeenterecht) en overheidsaan-
sprakelijkheid.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.sixlegal.nl.

Six Advocaten B.V.     Koninginneweg 182     1075 EH  Amsterdam     020 3057410 



Bouwrecht 

De bouwsector kenmerkt zich - vooral in deze tijd - door uitdagende ontwikkelingen en  
complexe vraagstukken die een multidisciplinaire benadering noodzakelijk maken. Diepgaande 
kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht, projectontwikkeling, projectfinanciering,  
publiek-private samenwerking en aanbestedingsrecht zijn een eerste vereiste.
 
De advocaten van Stibbe zijn toonaangevend op deze rechtsgebieden en weten - uit ervaring - 
welke de belangen zijn van enerzijds overheden en anderzijds marktpartijen als beleggers,  
ontwikkelaars en eindgebruikers en hoe deze belangen het beste kunnen worden behartigd.  
Door de jaren heen opgebouwde expertise en ervaring stelt Stibbe in staat om markt en  
overheid to the point en pragmatisch te adviseren.

Contact
Joop Janssen, Head of the Real Estate practice at Stibbe 
joop.janssen@stibbe.com

www.stibbe.com/construction



lekker
bouwen!

Poeldijkstraat 4, 1059 VM  Amsterdam
tel: +31 [0] 20 346 9980          mail: info@stijladvocaten.nl          web: www.stijladvocaten.nl

advocaten





TRC-Advocaten



     
 
 
 
 
   Van bestemmingsplan tot oplevering 
          Van projectfinanciering tot exploitatie 
     In het noorden al 40 jaar een begrip 
 
 
 
 
 
Groningen      Assen     Leeuwarden  Drachten 
Postbus 1105       Postbus 300     Postbus 17   Postbus 122 
9701 BC  Groningen      9400 AH  Assen     8900 AA  Leeuwarden 9200 AC  Drachten 
050 5997999       0592 393333     058 2347347    0512 582929 
 
 
Mr. M.A.P.H. Randag     Mr. M. Dijsselhof     Mr. J.V. van Ophem Mr. G.J. de Jong 
Mr. R. Snel         Mr. J.J. Veldhuis 
 
 
 
                      www.triplaw.nl 



Zit u in de (bouw)put? 
Dé ruimtelijk bestuursrechtspecialisten in het arrondissement Dordrecht vindt u bij 

Visser Silfhout advocaten. Specifieke aandachtsgebieden zijn: ruimtelijke ordening, 

bouw en milieu. Van oudsher is ons kantoor bekend vanwege zijn expertise op het 

gebied van bestuursrecht. 

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van: 

•	 Bestemmingsplannen

•	 Bouwvergunningen

•	 Milieuvergunningen

•	 Overheidsaansprakelijkheid (planschade, nadeelcompensatie, 

 onrechtmatige overheidsdaad) 

•	 Grondbeleid (onteigening, gemeentelijk voorkeursrecht, grondexploitatie) 

•	 Landinrichting (ruilverkaveling) 

•	 Bouwen en (ver)huur van bedrijfsruimte

•	 Samenwerkingscontracten

•	 PPS-constructies

•	 Bouwarbitrage en dergelijke

Visser Silfhout Advocaten

Laan van Barcelona 820

3317 DD Dordrecht

P.O. Box 1034

3300 BA Dordrecht

The Netherlands

T  +31 (0)78 613 45 33

F  +31 (0)78 614 01 50

E  rcw@vissersilfhout.nl

I  www.vissersilfhout.nl





vastgoed | bestuursrecht | cassaties

feliciteert het Instituut voor Bouwrecht  

met zijn 40-jarig jubileum!

www.feltz.nl

20090588 Adv. 170x242mm.indd   1 14-04-09   11:11



Scherpte werkt.

 Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
W: www.van-doorne.com

 Praktijkgroep Overheid & Vastgoed
Mark Moolhuizen
T: +31 (0)20 6789 632
E: moolhuizen@van-doorne.com 

3941-01 VDA Adv. Fly-over 170x242 JB Bouwrecht.indd   1 23-03-2009   10:17:43



Dat is wijsheid

Meer weten? Kijk dan op www.datiswijsheid.nl

Een stevig juridisch
fundament

IELU0360-GA Juridisch fund 170x242.indd   1 15-04-2009   10:16:24



DE BNA BIEDT
OPDRACHTGEVERS

WWW.ARCHITECTEN.NL

CONCRETE
HANDVATTEN VOOR 
ARCHITECTENSELECTIES

PROFIELEN
VAN MEER DAN 1500
ARCHITECTENBUREAUS

INFORMATIE
OVER HET WERKEN
MET EEN ARCHITECT

Naamloos-1   1 14-04-2009   10:41:22



 

‘Bouwend Nederland feliciteert het Instituut voor 
Bouwrecht van harte met zijn 40-jarig jubileum. 
Bouwend Nederland dankt het instituut voor de 
belangrijke bijdrage die het heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van het bouwrecht, het rechtsge-
bied dat voor de leden van Bouwend Nederland 
van essentieel belang is.’ 
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van 
bouw- en infrabedrijven, is met onge-
veer 5000 aangesloten bouwbedrijven 
de grootste ondernemersorganisatie 
in de bouw. De totale bouwsector is in 
Nederland goed voor 6% van het bruto 
binnenlands product en voor een pro-
ductie van 60 miljard euro (prijsniveau 
2008). De sector biedt werk aan ruim 
500.000 mensen. 

Bouwend Nederland is een slagvaardige, 
professionele organisatie die zich inzet 
voor een betere profilering van de bran-
che en een passende maatschappelijke 
erkenning voor een sector die econo-
misch en sociaal belangrijk is. De bouw 
bepaalt het gezicht van Nederland. Zij 
maakt wonen, werken, leren, recreëren, 
reizen, handel en vervoer mogelijk. 

www.bouwendnederland.nl



Sluit je ook aan bij het grootste

ingenieursnetwerk van Nederland!

25.000 ingenieurs deden hetzelfde.

Dat techniek belangrijk
is voor de toekomst van
onze maatschappij weet
jij allang.
Maar denk je ook aan je
eigen toekomst?
Technologie ontwikkelt
zich razendsnel.
Het is zaak dat jij dat ook
doet.

KIVI NIRIA
De ideale plek wanneer
het gaat om:

• het bijhouden van je
vakkennis
• het ontwikkelen van je
persoonlijke netwerk
• congressen, workshops
en bedrijfsbezoeken
• loopbaanbegeleiding
• korting op persoonlijke
vaardigheidstrainingen
• advies over
arbeidscontracten
• juridisch- en
salarisadvies
• een gratis abonnement
op De Ingenieur en
Technisch Weekblad
• korting op vakbladen,
cursussen en
verzekeringen

www.kiviniria.nl

Een slimme ingenieur

zit bij KIVI NIRIA



NVB is een vereniging van professionele project-
ontwikkelaars en bouwondernemers. Bedrijven 
die hun vak verstaan. Die haarfijn aanvoelen 
wat er in de samenleving speelt. En hoe zij daar 
het beste op in kunnen spelen. Ongeacht of het 
gaat om complexe projecten in de binnenstad, 
transformatie van leegstaande kantoren of de  
bouw van starterswoningen én seniorenprojecten. 

NVB-leden behoren niet tot de allergrootste 
landelijk opererende ontwikkelaars. Bij NVB 
ligt het accent juist op de regionaal opererende 

bedrijven, vaak nog familiebedrijven. En met 
het juiste gevoel voor wat er in de (eigen) regio 
speelt. Daardoor is hun betrokkenheid vaak ook 
groter en zijn ze in staat maatwerk te leveren. 
Hier is het nog de menselijke maat die telt. 
NVB is verder ook bekend om z’n marktstudies, 
zoals de Thermometers.

Bezoek onze website: www.nvb-bouw.nl 

Ontwikkelaars met gevoel voor de regio

NVB feliciteert 
Instituut voor Bouwrecht
met zijn 40 jarig jubileum.

advNVB_170x242_Bouwrecht.indd   1 26-3-2009   7:43:24

























































































































































































































































































Meer informatie over de juridische dienstverlening van Vereniging Eigen Huis 

is te vinden op www.eigenhuis.nl/juridischebijstand

Vereniging Eigen Huis is dé consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters.
Leden kunnen terecht voor advies en informatie over bouwkundige, financiële én 
juridische zaken. De aankoop van een woning is een ingewikkelde zaak, gebonden
aan veel – juridische – regels. Alleen de professionals kennen alle details. 
Dus kloppen veel mensen aan bij Vereniging Eigen Huis.

Deskundig advies bij complexe juridische kwesties

Juridische Ledenservice 
van Vereniging Eigen Huis

Juridische vraag stellen?
Leden kunnen gratis met al hun vragen terecht bij het Informatie & Adviescentrum van 
Vereniging Eigen Huis. Is de juridische vraag te specialistisch voor de medewerkers, 
dan wordt een terugbelafspraak gemaakt. Het Informatie & Adviescentrum is bereikbaar
op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (033) 450 77 50.

Positie bepalen
Wanneer blijkt dat het verstandig is om het probleem voor te leggen aan één van onze
juristen, dan wordt een afspraak gemaakt voor een intake bij de afdeling Juridische
Ledenservice. Aan de hand van toegezonden documenten zoals brieven en contracten
schat de jurist de juridische positie in en bespreekt de mogelijkheden. Hiervoor gelden
scherpe tarieven.

Rechtsbijstand inschakelen
Wanneer een lid de zaak vervolgens in behandeling wil laten nemen door een jurist of
advocaat, dan wordt er een dossier geopend. Tegen een scherp uurtarief wordt bekeken
of het probleem door bemiddeling kan worden opgelost of dat er een procedure bij 
de Raad van Arbitrage of de Rechtbank moet worden gevoerd. Vereniging Eigen Huis 
heeft veel ervaring met civielrechtelijke zaken in relatie met bouwrecht, bijvoorbeeld 
opleveringsgeschillen bij nieuwbouw en verbouwingen. In bepaalde gevallen komt 
het voor dat wij iemand doorverwijzen.

VEH_advertentie:advertentie  14-04-2009  18:37  Pagina 1



Hét Kennis en serviceinstituut 
voor de bouwnijverheid 

Arbouw Infolijn 0341 46 62 22
www.arbouw.nl

advertentie-lusterumboek.indd   1 14-04-2009   13:34:44
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Architectuur Lokaal
Het onafhankelijke, landelijke kenniscentrum Architectuur Lokaal draagt bij aan een 

betekenis volle en duurzame inrichting van Nederland door het verbeteren van het  

opdrachtgeverschap. Architectuur Lokaal richt zich op alle betrokkenen, met de  

nadruk op ondersteuning van lokale bestuurders en raadsleden, om hen in staat te  

stellen weloverwogen beslissingen te nemen. Daarbij is het uitgangspunt dat een  

goede samenwerking tussen publieke opdracht gevers, private partijen en ontwerpers  

essentieel is voor het ontstaan van ruimtelijke en architectonische kwaliteit.   

www.arch-lokaal.nl

 

EU Aanbestedingendag. Publieke opdrachten 
architectuur en projectontwikkeling

Verslag van inleidingen en debatten van de EU Aanbestedingen-

dag van Architectuur Lokaal i.s.m. Rijksbouw meester, VNG, BNA 

en NEPROM. Tevens interviews met architecten, wethouders en 

project ontwikkelaars, achtergrond artikelen over de problematiek 

bij EU aanbestedingen in Nederland, Duitsland, Vlaanderen en 

Denemarken en fotoreportages. 

Bestellen: www.arch-lokaal.nl, 114 pagina’s, kosten € 5,00 (verzendkosten).

 

Steunpunt  
Ontwerpwedstrijden

Architectuur Lokaal beheert 

het Steunpunt Ontwerp-

wedstrijden, dat uitschrijvers 

van prijsvragen en aan-

bestedingen behulpzaam is 

bij de selectie van ontwerpers 

en project ontwikkelaars.

www.ontwerpwedstrijden.nl
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Niemeijer
Digitaal ondertekend door 
Woltera Niemeijer 
DN: cn=Woltera Niemeijer, o, 
ou=CO3, 
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CPI partner in innovation
Het Centre for Process Innovation in Building and Construction (CPI) biedt het
waardevolle fundament voor een effectieve aansluiting van wetenschappelijk
onderzoek aan de behoefte van het bedrijfsleven en overheden. Dit doet zij
met haar netwerk van koplopers vanuit de gehele keten vanaf overheden,
opdrachtgevers tot en met opdrachtnemers in de bouw. Het is de missie van
het CPI om opgedane hoogwaardige multidisciplinaire kennis op gebied van
bouwprocessen, onder meer vanuit universiteiten en ervaringen vanuit de
markt, op effectieve wijze om te zetten in concrete, duurzame en innovatieve
oplossingen. Dit om uiteindelijk te komen tot een kwalitatief betere,
betrouwbare, maatschappelijk verantwoorde en welvarende bouwsector.

Anders denken, anders samenwerken, nieuwe concepten,
optimalisering informatie gebruik
Duurzame innovaties zijn voor de bouwsector van steeds groter belang
geworden. Het vergroten van de omzet en reduceren van de kosten is van
vitale betekenis om te kunnen overleven.
Teneinde uw efficiency te verbeteren en de toegevoegde waarde van uw
organisatie significant te vergroten is het onontbeerlijk om kennis te hebben
gericht op:
• de toepassing van nieuwe processen;
• innovatieve concepten op gebied van levenscyclus denken;
• een andere inrichting van samenwerkingsprocessen in de keten

(ketensamenwerking);
• optimaal gebruik van nieuwe geavanceerde informatiemethodiek

(ICT en communicatie/ BIM)

Het CPI biedt een solide fundament voor thema’s als ketensamenwerking/
integratie, levenscyclus denken/ cradle-to-cradle en building information
modellingsmethodieken. Wij kunnen u in het bijzonder helpen de benodigde
kennis hieromtrent te ontwikkelen en te implementeren om zodoende voor
uw actuele vraagstukken concrete innovatieve en duurzame oplossingen te
vinden, die een duurzame meerwaarde voor uw organisatie kunnen creëren!

Anders denken, anders samenwerken

Verbetering door verandering

Het CPI feliciteert het IBR
van harte met haar 40-jari

g jubileum, een bijzonder

moment dat bijzondere aa
ndacht verdient! Het IBR

kan worden afgeschilderd

als een instituut dat zeer
trots mag zijn op haar res

ultaat dat zij reeds heeft

bereikt en wij zijn ervan o
vertuigd dat zij met haar v

akkundige aanpak nog

vele jaren van grote betek
enis zal zijn!

CPI online www.cpibc.nl

Tel. 015 278 90 61



CROW feliciteert het 
Instituut voor Bouwrecht  
met zijn 40-jarig jubileum!

Beide organisaties werken aan vernieuwing van aanbestedingsrecht, 

bouwcontract- en organisatie vormen. Wij hopen dat deze samen-

werking in de toekoms t gecontinueerd en geïntensiveerd kan 

worden! 

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte. Een not-for-profit 
organisatie waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan 
het ontwikkelen, verspreiden en beheren van praktisch 
toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, ontwerp, aanleg, 
beheer en onderhoud.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in zes domeinen:
  Leefomgeving   
  Milieu
  Verkeer & Vervoer
  Infrastructuur  
  Aanbesteden & Contracteren 
  Bouwprocesmanagement  



Met meer dan 150 medewerkers is Efectis de 
grootste organisatie gericht op brandveiligheid 
in Europa.  

 

Een onderzoek na brand levert een schat aan infor
matie op, mits goed en gedegen uitgevoerd. Brand
onderzoek kan zich richten op de oorzaak van de 
brand, het verloop van de brand of de prestaties 
van (de veiligheidsmaatregelen in) het gebouw 
tijdens de brand. Het laboratorium van Efectis geeft 
de unieke mogelijkheid om het brandonderzoek 
te ondersteunen door het uitvoeren van gerichte 
proeven en reconstructies. Op deze wijze kan 
getoetst worden of de conclusies uit een onderzoek 
kloppen of kan bewijs verzameld worden om een 
bepaalde hypothese te ondersteunen. Efectis voert 
reconstructies uit van verschillende omvang. Op 
kleine schaal kan gekeken worden of een bepaalde 
brandoorzaak gereproduceerd kan worden onder 
laboratorium omstandigheden. Op grote schaal 
kan het verloop van een brand gereconstrueerd 
worden. Voorbeelden hiervan zijn de cafébrand in 
Volendam en verschillende grootschalige recon
structies die voor politie en justitie zijn uitgevoerd, 
waaronder onderzoek naar de Schipholbrand.

Efectis koppelt de theorie aan de praktijk. De 
kennis die opgedaan wordt door het uitvoeren 
van proeven en reconstructies wordt toegepast 
in de advisering en beoordeling van complexe 
brandveiligheids vraagstukken. Andersom wordt 
kennis en ervaring die opgedaan wordt bij het 
onderzoeken van praktijkbranden bijvoorbeeld 
gebruikt om beproevingsmethodes verder te verbe
teren en adviezen over brandveiligheid in bouwwer
ken beter aan te laten sluiten bij de praktijk.
Efectis heeft diepgaande kennis van de rele
vante regelgeving en samen met de proef en 
reconstructie ervaring is Efectis daarmee ook een 
ideale partner voor kennisoverdracht in de vorm 
van op maat gesneden oefeningen, cursussen en 
trainingen.

Brandveiligheid van gebouwen en 
constructies is een zaak van ons allemaal.
Winkelcentra, openbare gebouwen, parkeer
garages, overkappingen, stations,
tunnels en hoogbouw horen daar bij.
Efectis Nederland BV, een dochter
 onderneming van TNO, werkt al meer dan
60 jaar in dit vakgebied en is daarmee de 
specialist op het gebied van brand.

Wat kan Efectis?
Opzetten en uitvoeren van laboratorium •	
brandproeven en proeven op grote schaal
om (combinaties van) veiligheidsmaatrege•	
len te onderzoeken en te optimaliseren.
Praktisch adviseren zowel in een voorlopig •	
ontwerp fase als in gebruiksfase, op basis 
van onze ervaring en expertise, eventueel 
gebruik makend van geavanceerde com
puterprogramma’s om brandontwikkeling 
en rookverspreiding te onderzoeken en om 
de sterkte en stabiliteit van de constructie 
te bepalen.
Efectis werkt samen met alle betrokken •	
partijen, overheden, aannemerscom
binaties, architecten, toeleveranciers 
en hulpdiensten, om zodoende tot een 
afgewogen advies te komen. Onze kennis 
en jarenlange ervaring is, naast dagelijkse 
brandproeven en advisering voor de bouw
kolom, o.a. opgebouwd met de volgende 
projecten:

afnametest voor een geavanceerd •	
rookbeheersingssysteem  voor een ver
diepte parkeergarageinrit in Maastricht
diverse Europese onderzoeken op het •	
gebied van natuurlijke branden, en op 
het gebied van staal, beton en staal/
betonconstructies
grootschalig onderzoek naar blusmid•	
delen in tunnels
reconstructie brand Volendam•	

Voor meer informatie bezoek onze 
website www.efectis.nl

Wat is Efectis?
Efectis Nederland maakt deel uit van het 
Europese Efectisnetwerk met vestigingen 
in:

Rijswijk, Eindhoven•	
Paris, Metz, Montpellier, Lyon (Frankrijk)•	
Trondheim (Noorwegen)•	
Madrid, Toledo (Spanje)•	

Daarnaast hebben we samenwerkings
partners in Duitsland (IFT), USA (SWRI) en 
China (TFRI)

nederland



00

Vernieuwend ruimtegebrek
maakt Nederland mooier en duurzamer.

Maak kennis met methoden en
inzichten die inspireren:

www.habiforum.nl en
www.nederlandbovenwater.nl

T +31 182 54 06 55
F +31 182 54 06 56
E info@habiforum.nl
I www.habiforum.nl

Habiforum
Vernieuwend Ruimtegebruik
Postbus 420
2800 AK Gouda



 
Informatie, advies en samenwerken bij PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden is een netwerkorganisatie van en voor over-
heidsopdrachtgevers. Iedereen in de publieke sector die zich bezighoudt met inko-
pen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten kan bij PIANOo terecht voor 
informatie en praktische tips. De mensen van PIANOo volgen de ontwikkelingen op 
inkoop- en aanbestedingsgebied op de voet en delen hun kennis en expertise met 
inkoopprofessionals bij de overheid. Belangrijk instrument is het digitale platform 
PIANOo-desk, een besloten netwerk waar leden informatie kunnen plaatsen en uit-
wisselen. 

Kijk op  www.pianoo.nl  voor meer informatie en handige tools, zoals:

Visie op de inkoop- en aanbestedingspraktijk
De Vakgroep aanbestedingsrecht van PIANOo buigt zich over actuele vraagstukken 
rondom inkopen en aanbesteden. Deelnemers zijn inkopers en juristen uit de pu-
blieke en nutssectoren die op persoonlijke titel hun visie geven op bijvoorbeeld inbe-
steden, openbaarheid van prijzen of omgaan met termijnen.  

Antwoorden op de meest gestelde vragen over inkopen en aanbesteden 
De metrokaart van PIANOo geeft snel en inzichtelijk antwoord op allerlei vragen over 
inkopen en aanbesteden. Bijvoorbeeld hoe een Europese aanbesteding te organise-
ren, of hoe met wetten en regels op inkoopgebied om te gaan. 

Geven en nemen in de Bestekkenbibliotheek
Een unieke online dienst voor het uitwisselen van alle soorten gegunde bestekken 
is te vinden in de Bestekkenbibliotheek van PIANOo. Inkopers kunnen er bestekken 
plaatsen, downloaden en reageren op andermans bestekken. Ook bedrijven kunnen 
reageren op bestekken.

PIANOo 
Postbus 20101, ALP K/040 
2500 EC Den Haag
Telefoon (070) 349 07 77
email: info@pianoo.nl
www.pianoo.nl



De stichting Expertisecentrum Regelgeving 

Bouw (ERB) werd opgericht met als doel hèt 

kenniscentrum te worden voor alle vragen die 

te maken hebben met technische regelgeving. 

De dienstverlening groeide in 2008 verder en 

kwam tot uitdrukking in:

• het beantwoorden van vragen van alle partijen 

 in de bouw

• het geven van heldere en eenduidige adviezen

• assistentie bij aanvraag van bouw- en 

 gebruiksvergunningen

• mediation en juridisch-technische proces-

 ondersteuning

• het geven van verklaringen van gelijk-

 waardigheid

• het onderhouden van een website waar vragen 

 en antwoorden na anonimisering in een 

 database beschikbaar zijn. 

 Zie: www.bouwregelwerk.org 

• het openstellen op de website van de zo-

 genaamde Motievenbank, een bibliotheek met 

 achtergrondinformatie behorend bij wet-

 geving en normalisatie

• het verzorgen van seminars , cursussen en 

 trainingen

• het verzorgen van voorlichting, lezingen en 

 het publiceren van artikelen.

‘Een betrokken en betrouwbare partij met ongeevenaarde 
theoretische en praktische kennis op het gebied van 
brandveiligheid. Altijd prettige samenwerking’. 

Raoul Meester, Meester Advocaten te Amsterdam

Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw 

Röntgenweg 1 • 2624 BD Delft • Mobiel 06 532 387 47 • Fax 010 599 03 85

info@bouwregelwerk.org • www.bouwregelwerk.org • KvK Haaglanden 27274620 • BTW 8141.29.225



Contractvormen, aanbeste-
dingsvormen, bouworganisa-
tievormen en risicoverdeling: 
aanbesteders zijn zich niet altijd 
voldoende bewust van de vele 
keuzemogelijkheden die ze 
hebben. De Europese aanbeste-
dingsrichtlijnen geven antwoord 
op de vraag wat juridisch wel 
en niet is toegestaan, maar 
maken niet duidelijk welke 
beslissing vanuit een oogpunt 
van doelmatigheid het beste zou 
kunnen worden genomen. Het is 
voor een aanbesteder niet altijd 
duidelijk wat de optimale keuzes 
zijn binnen de wet- en regel-
geving als het gaat om nieuwe 
aanbestedings- en contractvor-
men. De Leidraad Aanbesteden 
biedt hiervoor uitkomst.

De Leidraad Aanbesteden 
bestaat uit een tekstdocument 
en een Decision Support System 
(DSS). Het tekstdocument is de 

verbindende schakel tussen de 
dagelijkse praktijk van aanbeste-
den in de bouw en de vigerende 
aanbestedingsregelgeving. 
Daarnaast is het DSS ontwikkeld 
als beslissingsondersteunend 
systeem, om de Leidraad tot een 
praktisch instrument te maken. 
DSS is een soort stemwijzer 
waarmee het mogelijk is om 
stapsgewijs een advies te gene-
reren waarin wordt aangegeven 
welke contract- en aanbeste-
dingsvorm het meest geschikt is 
voor een bepaald project. 

De Leidraad Aanbesteden is 
ontwikkeld in opdracht van de 
Regieraad Bouw en PSIBouw 
door de Commissie Aanbesteden 
(onder leiding van prof. mr. 
M. Scheltema) en DSS wordt in 
opdracht van Regieraad Bouw 
en PSIBouw ontwikkeld door 
het CROW.

Meer informatie:  www.leidraadaanbesteden.nl 

U vindt de Leidraad Aanbesteden ook 
op www.debouwvernieuwt.nl

Op deze website vindt u nog veel meer publica-
ties over professioneel aanbesteden en andere 
relevante onderwerpen over vernieuwing van de bouwsector. 
Op debouwvernieuwt.nl vindt u publicaties, presentaties, spre-
kers, workshops, toolkits, films en meer op het gebied 
van vernieuwing van de bouwsector. 

Leidraad 
Aanbesteden

De professionele 
standaard voor 
aanbesteders 
in de bouw, 
gericht op 
doelmatig en 
juridisch 
verantwoord 
aanbesteden. 



… feliciteert het Instituut voor Bouwrecht met het 40-jarig jubileum!

De Stichting Bouwkwaliteit is in 1987 opgericht met als doel de coördinatie 
van certificatie voor de bouw te verzorgen. Zij regelt kwaliteitscertificatie in de 
bouw als koepel voor kwaliteitskeurmerken. Vanuit haar onafhankelijke positie 
voert zij certificatiestelsels uit en begeleidt zij bij de ontwikkeling van nieuwe 
certificatiesystemen. Stichting Bouwkwaliteit adviseert aan en voert taken uit 
voor de overheid en is kenniscentrum voor certificatie en bouwregelgeving. 

Doelstelling
De statutaire doelstelling luidt: 
“De stichting heeft ten doel kwaliteitsverbetering in de bouw te bevorderen, 
vooral door de onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling in de ruimste zin van 
bouwontwerp, organisatie‑ en uitvoeringsprocessen, bouwproducten, 
bouwsystemen, bouwhulpmiddelen en ‑diensten in al zijn facetten ten behoeve 
van alle bouwpartners, consumenten en andere belanghebbenden te stimuleren, 
te organiseren, te coördineren, te harmoniseren, van uniforme grondslagen te 
doen voorzien en met alle partijen te communiceren, op een zodanige wijze dat 
een betrouwbare en transparante bouwgeëigende systematiek bestaat.”

De Stichting Bouwkwaliteit publiceert overzichten van beoordelingsrichtlijnen 
en (erkende) kwaliteitsverklaringen op haar website www.bouwkwaliteit.nl. Voor 
bouwproducten en ‑processen met erkende kwaliteitsverklaringen bestaat het 
gerechtvaardigde vertrouwen dat zij voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 
en/of het Besluit bodemkwaliteit.

 





SBR, prettig kennis te maken! www.sbr.nl

Stel, een gemeente heeft een nieuw stadhuis laten bouwen, maar na oplevering blijkt 
dat de gebruikte gevelplaten niet bestand waren tegen strenge vorst. Ze dreigen nu 
los te raken. Wie is daarvoor dan aansprakelijk? De architect? De bestektekenaar? 
De aannemer? Of de opdrachtgever zelf?

Bouwprofessionals zijn geen juristen en werken nog vaak volgens het principe ‘een 
man een man, een woord, een woord’. Meestal gaat dat goed, maar soms gaat het 
fout en staan opdrachtgever en -nemer als kemphanen tegen over elkaar. Dan is het 
goed als zaken vastliggen en partijen over en weer weten wat er is afgesproken.

 
IBR en SBR, een goede combinatie
IBR bestaat dit jaar 40 jaar en SBR viert haar 50-jarig bestaan. Samen werken deze 
jubilarissen al heel wat jaren aan kennisproducten voor de bouw. Een gouden 
combinatie, zo is gebleken: het samensmelten van juridische- en bouwkennis, heeft 
een groot aantal heldere publicaties opgeleverd. Stuk voor stuk uitgaven, die de 
bouw op een praktische manier inzicht geven in de keuken van juristen.

 
Naast diverse gratis informatiebladen over mediation en publiek-private samen-
werking, kan de bouw bij SBR terecht voor een groot aantal interessante publicaties. 
Een greep uit het aanbod:
 
Productenaansprakelijkheid: effecten voor bouwbedrijven
Ken de regels van aansprakelijkheid, dan bespaart u mogelijk veel juridische en 
economische schade.
 
Hoe te handelen bij schade
Wat moet u doen bij schade? In deze handleiding treft u het hele schade regelings-
proces aan. 
 
Bouwrecht voor het uitvoerend bouwbedrijf 
Voorkom meningsverschillen en faalkosten. Met deze uitgave realiseert u een 
sluitende juridische aanpak van projecten. 
 
Bouwrecht voor architecten en adviseurs 
Weet u welke verplichting en vooral ook rechten opdrachtgever en –nemer jegens 
elkaar hebben? De antwoorden vindt u in dit praktische naslagwerk. 

SBR feliciteert IBR met haar 40-jarig bestaan. 
Op een voortgang van onze vruchtbare samenwerking! 



We hopen onze samenwerking voort  te zetten met 
de ontwikkeling van het Kennissysteem Bouwrecht. 

Dit systeem “De Bouw Meester” ambieert 
de praktijkhulp voor (niet juridische) professionals te worden in de bouw, 

door antwoorden te geven op de dagelijkse praktijkvragen 
rondom de bouwprojecten inzake wet‐ en regelgeving, 
juridische processen en procedures, taken en vereisten.  

Daarnaast worden bestaande opleidingen
op dit gebied geïnventariseerd en desgewenst 

beter op elkaar afgestemd.

Stichting STABU feliciteert  Instituut voor Bouwrecht met zijn 40‐jarig 
jubileum.

Stichting STABU Tel. (0318) 633026 www.stabu.org postmaster@stabu.nl



Met BOB kom
je hogerop.

BOB is hét opleidingsinstituut 
in de bouw.
Compleet in aanbod. 
Opleidingen, trainingen, praktijk-
bijeenkomsten, assessments en
coaching voor alle  sectoren: B&U,
Infra, Overheid, Onderhoud en
Beheer, Ontwerp en Advies,
 Handel en Toelevering en
 Installatie branche. Voor zowel
 individuele inschrijvingen als voor
maatwerk en begeleiding van uw
organisatie.

Deskundig in aanpak. 
Docenten, trainers en coaches
komen rechtstreeks uit de praktijk.
Hun kennis sluit  naadloos aan bij
de veranderende situaties en
 behoeften in de bouw.
Wij kunnen uw mensen en uw
 organisatie op een hoger plan
brengen.

BOB bv
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
079 325 24 50
www.bob.nl
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Bouwfonds Ontwikkeling 
feliciteert Instituut voor Bouwrecht

met het 40-jarig bestaan

Sinds jaar en dag is Bouwfonds Ontwikkeling 
nauw betrokken bij het vormgeven aan een 
veranderende wereld. Een wereld die steeds 
nieuwe eisen stelt op het gebied van wonen, 
gebruik en leefbaarheid.

We zijn een betrokken partner voor overheden
als ontwikkelaar van duurzame woongebieden
en kleinschalige multifunctionele projecten. Als 
onderneming van Rabobank staan we dichtbij
de samenleving.

Bouwfonds Ontwikkeling brengt in een vroeg 
stadium diverse partijen bij elkaar. En biedt 
hen kennis, daadkracht en oplossingen die 
veranderingen ombuigen tot vooruitgang.
Vooruitgang die tot uitdrukking komt in 
wooncomfort, beleving en toekomstwaarde.

We hebben als gebiedsontwikkelaar belang bij 
een werkbare opzet van bouwrecht. Het Instituut 
voor Bouwrecht ondersteunt ons zo al 40 jaar bij 
het vormgeven aan vooruitgang.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep



Wij feliciteren het IBR 

We bouwen op kennis
De afdeling Juridische Zaken van Dura Vermeer bouwt 
op kennis. Kennis die voor een belangrijk deel wordt 
gefaciliteerd door het Instituut voor Bouwrecht (IBR) 
middels het volgen van cursussen en seminars en 
publicaties op het gebied van wet- en regelgeving en 
jurisprudentie. Onmisbaar in een praktijk waar bouw- en 
infraprojecten complexer, grootschaliger en risicovoller 
worden en interne klanten kritischer, mondiger en 
sneller antwoord willen. Het geeft ons voldoende 
vertrouwen om als afdeling altijd een beroep te kunnen 
doen op een instituut dat zich in de loop van zijn 
bestaan heeft ontpopt tot een gezaghebbend kennis- 
en netwerkcentrum op het gebied van bouwrecht. 
Een organisatie ook die op haar beurt ons de ruimte 
geeft om onze visie op de hedendaagse bouwpraktijk 
te geven. Wij danken het IBR voor deze inspirerende 
rol en de vruchtbare samenwerking en feliciteren zijn 
medewerkers met het bereiken van het veertigjarig 
jubileum. Samen met het IBR bouwen we op kennis.

Postbus 7119, 2701 AC Zoetermeer, T (079) 343 80 80, 
www.duravermeer.nl





                    

RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW

De Raad van Arbitrage voor de Bouw beslecht sinds 1907 geschillen op het gebied 
van de bouw. Het College van Arbiters van de Raad bestaat uit circa 80 (bouwkun-
dig) deskundigen en circa 20 juristen. De arbiters-deskundigen worden benoemd op 
voordracht van organisaties van opdrachtnemers (Bouwend Nederland), adviseurs/
architecten (BNA, KIVI-NIRIA en ONRI) en van publieke en particuliere opdrachtgevers 
(de Minister van Verkeer en Waterstaat, VNG en AEDES). De arbiters-juristen worden 
benoemd op voordracht van de Nederlandse Juristen-Vereniging. De arbiters worden 
bijgestaan door 23 secretarissen-juristen. In 2008 werden ruim 1100 geschillen  afge-
handeld.

Of het nu gaat om een geschil over de uitvoering van een onder water gelegen ver-
keerstunnel of over de oplevering en afrekening van een woning: als partijen er in de 
bouw samen niet uit komen, kiezen zij vaak voor de Raad om recht te spreken. 

Met de combinatie van de bouwkundige expertise van de arbiters en de bouwrechter-
lijke expertise van de secretarissen staat de Raad dan in voor een bewezen profes-
sionele, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige arbitrale rechtspraak. 

In zijn publicaties over de uitspraken van de Raad, houdt het Instituut voor Bouwrecht 
de Raad een altijd welkome spiegel voor!   

De Raad feliciteert 
het Instituut voor Bouwrecht 

van harte met zijn 
40-jarig bestaan

www.raadvanarbitrage.nl

Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw, postbus 19290, 3501 DG Utrecht, 
tel. (030)2343222, fax (030)2300125.



Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid



 

 

 

Ik ben jurist bij de
Raad van State
Als jurist bij de hoogste algemene bestuursrechter van het land 
zie ik met eigen ogen het belang van het omgevingsrecht. Of 
het nu gaat om een geschil over een dakkapel of om de aanleg 
van een windmolenpark; het maatschappelijk belang van de 
zaken is vaak groot en dat maakt mijn werk erg uitdagend! 

Bij de Raad van State ontwikkel ik niet alleen mijn analytisch 
vermogen en vaardigheid in het logisch en trefzeker 
formuleren, maar ook mijn juridisch inzicht.
Het opleidingenaanbod varieert van een cursus over Europees 
recht tot een cursus over een wetswijziging, zoals de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), of bouwtechniek.

Sommigen van mijn collega-juristen zijn hun loopbaan direct 
na afstuderen gestart bij de directie Bestuursrechtspraak, 
terwijl anderen eerst elders ervaring hebben opgedaan. 
Dit levert een prettige mix op van expertise en ervaring. 

Bij de Raad van State krijg ik alle ruimte om mij verder te 
ontwikkelen tot specialist in het omgevingsrecht.

Ook werken aan opvallende zaken en bepalende uitspraken? 
Kijk op www.raadvanstate.nl/werkenbij

Femke Jansma, jurist bij Bestuursrechtspraak



REAL ESTATE & HOUSING | TU DELFT
BOSS | REAL ESTATE & HOUSING  | TUDELFT

Cabinet BG.West.150 | Julianalaan 134 | 2628 BL  Delft 
015 278 40 61 | www.bosstudelft.nl | info@bosstudelft.nl

Sponsoring en lidmaatschappen
Bent u geïnteresseerd in de lidmaatschappen die BOSS Praktijkvereniging te bieden heeft, dan kunt 
u contact opnemen via onze adres gegevens of website www.bosstudelft.nl

Wie is BOSS en wat doen wij?
Historie
BOSS, Building Organisation Student Society, werd in 1993 door studenten opgericht als praktijkvereniging 
van de afdeling Real Estate & Housing van de Technische Universiteit Delft als klankbord van de studenten 
over het onderwijs en om het contact tussen studenten en praktijk te bevorderen. Sinds haar ontstaan 
organiseert BOSS tal van activiteiten om hieraan vorm te geven.

Algemeen
BOSS heeft zo`n 500 leden. Een deel van de leden zet zich jaarlijks binnen een commissie in om van 
de activiteiten iets unieks te maken. Het enthousiasme en de toewijding die de leden hierbij laten zien 
komt dan ook duidelijk tot zijn recht bij de succesvolle activiteiten. BOSS valt binnen het kader van het 
vakgebied Real Estate & Housing met als doel te fungeren als klankbord voor studenten over het onderwijs 
en contact te bevorderen tussen studenten en praktijk. In de domeinen, die BOSS in zich heeft, staan de 
studenten centraal.

Bedrijvendag
Al sinds de oprichting van BOSS neemt de jaarlijkse bedrijvendag een prominente plaats in op de 
jaarkalender. De BOSS Bedrijvendag wordt georganiseerd om bedrijven uit de bouw- en vastgoed branche 
met de studenten van Real Estate & Housing in contact te brengen.

Business Tour
In 2005 is BOSS gestart met de Business Tour voor de studenten van Real Estate & Housing. Tijdens deze 
driedaagse tour worden verschillende bedrijven aangedaan met als doel de studenten een beeld te geven 
van de drie afstudeerrichtingen van Real Estate & Housing en wat de mogelijkheden in de beroepspraktijk 
zijn.

BOSS Magazine
Het BOSS Magazine is het medium dat op een informatieve doch kritische wijze verslag doet van de 
ontwikkelingen op de vakgebieden van Real Estate & Housing, zowel binnen als buiten de universiteit.

Onderwijs
Het onderwijs kan ieder jaar organisatorisch, inhoudelijk en op toetsingsgebied verbeterd worden. De 
BOSS Onderwijscommissie heeft als hoofdtaken het evalueren van het onderwijs en het adviseren van de 
onderwijsdirecteur van de faculteit Bouwkunde vanuit een adviesorgaan.

Activiteiten
BOSS organiseert diverse activiteiten. Het doel van deze activiteiten is een aanvulling bieden op het 
onderwijs en studenten laten zien wat Real Estate & Housing in de praktijk inhoudt.

Studiereis
Ieder jaar vindt in juli de BOSS Studiereis plaats. Aan de hand van een actueel thema en daarmee 
gerelateerde onderzoeksvraag, wordt een bestemming bepaald. De afgelopen jaren zijn onder andere de 
landen Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, China, Verenigde Staten en Canada aangedaan.



De Nederlandse Vereniging 
voor Aanbestedingsrecht 

feliciteert het Instituut voor 
Bouwrecht met zijn 
40-jarig jubileum

www.aanbestedingsrecht.org



The Platform of Experts in Planning Law

congratulates 

the Institute for Construction Law 

with its

40-year anniversary!

The International Platform of Experts in Planning Law aims to make a significant contribu-
tion to mutual learning among planning law academics and expert practitioners in many 
counties. By improving knowledge exchange, the members of the Platform hope to im-
prove the lives of the residents of cities, towns and villages and the sustainability of the 
environment. For more information: www.internationalplanninglaw.com.



jubilaris!
De VBR en VBR-A 

feliciteren de 
De VBR en VBR-A 

feliciteren de 

jubilaris!

www.verenigingvoorbouwrecht.nl   www.vbra.nl
info@verenigingvoorbouwrecht.nl   info@vbra.nl
Postbus 85851     Postbus 85851
2508 CN Den Haag     2508 CN Den Haag



vereniging JOJ



Vereniging Stadswerk Nederland info@stadswerk.nl tel: 0318 692721, fax: 0318 437653 www.stadswerk.nl

Kennis,
klankbord
inspiratie

WaboDigitaal 11 juni 2009
Dag van de Wabo 12 november 2009
Meer informatie activiteiten Stadswerk Platform Omgevingsrecht: 

www.stadswerk.nl/omgevingsrecht

STADS_09026_Adv_IBR_Jubileumboek.indd   1 15-04-2009   11:37:21



Berghauser Pont Publishing



Clifford Chance is een van de topkantoren 
die gebruik maken van Legal Intelligence, de 
intelligente dienst die alle juridische bronnen 
via één simpele zoekactie toegankelijk maakt. 

Legal Intelligence is ook uitstekend geschikt 
voor kleinere kantoren. Voor een laag maand-
bedrag per fee earner kan uw organisatie al 
profiteren van deze krachtige zoekmachine.

Kijk op www.legalintelligence.com hoe u de 
informatievoorziening in uw kantoor kunt 
verbeteren. Daar kunt u ook een kosteloos  
en vrijblijvend proefabonnement aanvragen.

Contactgegevens:

Goudsesingel 186 - 4.04 
3011 KD Rotterdam
Telefoon: 010 280 05 22
info@legalintelligence.com      

Legal Intelligence 
geeft onze advocaten 
snelle toegang tot informatie 
die zij nodig hebben.”
 
Beth Fletcher, 
kennismanager bij 
Clifford Chance in
Amsterdam

“

Beter zoeken. Zeker weten.



Ga naar www.uitgeverijparis.nl
Alle tijdschriften van Uitgeverij Paris online!

Uitgeverij Paris feliciteert het Instituut 
voor Bouwrecht met het 40-jarig jubileum



THE INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION LAW 

REVIEW
Editors-in-Chief: His Honour Humphrey LLoyd QC and Douglas S Jones AM

The only journal devoted to the legal 
aspects of international construction

■  Comprehensive reports and articles offering 
in-depth and incisive analysis of the key 
developments

■  A distinguished editorial board and a team of 
dedicated international correspondents based in 
over twenty countries

■  Analysis that helps you to identify the legal factors 
impacting on your business

■ Quarterly journals plus an annual bound volume

www.informaprofessional.com/iclr

To subscribe or to request a complimentary sample 
copy visit www.informaprofessional.com/iclr or email 
clare.fi tzelle@informa.com quoting reference ALIL267A

Construction Law_Ad.indd   1 17/4/09   12:59:28



Bavius



De gemeente Amsterdam heeft op 26 april 2000 het 
Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak (Bureau SBA) 
ingesteld. Het Bureau SBA is een van de pijlers van de 
bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit 
in Amsterdam. 

Bureau SBA is een onderzoeks- en adviesbureau op het 
gebied van integriteit en financieel-economische stabili-
teit. Het bureau screent ondernemingen die meedingen 
naar een gemeentelijke opdracht, bijvoorbeeld bij een 
(Europese) aanbesteding. De doelstelling van Bureau 
SBA is tweeledig: ten eerste het voorkomen dat de 
gemeente Amsterdam zaken doet met ondernemingen 
die crimineel zijn of banden hebben met de (georgani-
seerde) criminaliteit. Ten tweede het bevorderen dat 
de gemeente Amsterdam zaken doet met financieel en 
economisch stabiele ondernemingen. 

Tenslotte adviseert Bureau SBA, zowel binnen- als 
buitengemeentelijk op het brede vlak van bestuurlijke 
aanpak georganiseerde criminaliteit, risicobeheersing 
bij overheidsopdrachten, aanbestedingsprocedures en 
integriteit. 

Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Directie Openbare Orde en Veiligheid
Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak
L.M. van der Wielen, manager

Stadhuis, Amstel 1
Postbus 202
1000 AE  Amsterdam
Tel. 020 552 2314
www.sba@bda.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Bureau Screenings- en Bewakingsaanpak 
feliciteert de jubilaris 



Goede en eenduidige afspraken over producten, bedrijfsprocessen en diensten zijn belangrijk. 
Zonder afspraken zou alles in het honderd lopen of een goede afloop een kwestie van 
geluk zijn. Daarom zijn er standaarden voor onder andere bouwmethoden en -materialen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, afvalwatersystemen in gebouwen en richtlijnen voor 
bijzondere constructies.

Cursussen, advies en publicaties
De cursussen slaan een brug tussen de theorie en de praktijk. De informatie komt uit de eerste 
hand. NEN geeft ook advies over de implementatie van normen. We certificeren niet, maar 
helpen wel bij het opstellen van certificatieschema’s en het ontwikkelen van keurmerken. Ook 
voorzien we in registers van gecertificeerde ondernemingen.

De normen zijn te verkrijgen in de Normshop op www.nen.nl. Via gratis e-mailnieuwsbrieven 
brengen we klanten op de hoogte van normontwikkelingen op zijn vakgebied. Om de norm praktisch 
toegankelijk te maken geven we praktijkgidsen uit. Ook verzorgen we het beheer van normcollecties, 
met NEN Connect beschikt de klant altijd en overal online over zijn normencollectie.

Wat doet NEN?
We begeleiden het hele proces om afspraken 
tussen partijen vast te leggen. Van het uitvoeren 
van een quickscan tot en met het publiceren van 
de definitieve normen. Het proces om tot goede 
en eenduidige afspraken te komen, heet het 
normalisatieproces of normontwikkeling. 

We besteden aandacht aan gevestigde bedrijfs-
takken, maar spelen ook in op nieuwe markten 
en technologieën. Standaarden dragen bij aan de 
concurrentiekracht van het bedrijfsleven, maar ook
aan veiligheid, gezondheid, milieu en innovatie. 

Meer weten? 
Kijk eens op www.nen.nl of bel met onze 
klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Meedoen aan normontwikkeling?
Wij zoeken graag uit welke vorm van 
normalisatie het  beste bij uw organisatie 
of situatie past. Mail naar bouw@nen.nl  
of neem telefonisch contact op, telefoon 
(015) 2 690 390. Wij helpen u graag verder!



ProRail. 
Non stop.
Elke dag rijden 5.400 reizigerstreinen  
en ruim 300 goederentreinen over het 
Nederlandse spoorwegnet. Ze vervoeren 
per dag bijna 1,2 miljoen reizigers en 
100.000 ton goederen. ProRail maakt 
deze mobiliteit mogelijk.

ProRail zorgt er 24 uur per dag, 7 dagen  
per week voor dat het Nederlandse spoor 
optimaal wordt gebruikt. ProRail zorgt 
ook voor voldoende capaciteit, betrouw
baarheid en veiligheid op het spoor zodat 
mensen en goederen zonder problemen 
hun bestemming bereiken, op de manier 
die aansluit op hun behoeften. 

Om de conditie van het spoor te waar
borgen, schakelt ProRail gespecialiseerde 
aannemers in voor onderhoud, herstel en 
vernieuwing. Hierdoor is de betrouwbaar
heid van de infra structuur de afgelopen 
jaren aanzienlijk verbeterd. ProRail  
stimuleert innovaties en is voortdurend 
op zoek naar de nieuwste technieken  
en werkwijzen bij onderhoud, gebruik, 
beheer en ontwikkeling van het spoornet.

www.prorail.nl



Laan van Ypenburg 130   2497 GC Den Haag
WWW.RM-NL.NL         0800-7665000 (gratis)

BUSINESS TO BUSINESS

MAILINGS, PAKKETTEN EN POST

NATIONAAL ENINTERNATIONAAL
BEPAAL UW EIGENPOSTDATUM

ONBESTELBARE STUKKEN

KOSTELOOS GERETOURNEERDDAGELIJKSE POST(BUS)BEZORGING

 (ma. t/m vr.) IN GEHEEL NL

24/48 - UURS
POST(BUS)BEZORGING



De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & 
Infra is in maart 2008 opgericht door Bouwend 
Nederland maar opereert als volledig onafhan-
kelijke instantie. Het Aanbestedingsinstituut 
zorgt dat de aanbestedingen in de bouw en 
infrasector nog beter verlopen. De aanbeste-
dingsregistratie van alle aankondigingen vormt 
daarbij het vertrekpunt. Op basis van deze re-
gistratie worden aanbestedingsacties in gang 
gezet, waarbij aanbestedende diensten gewe-
zen worden op onvolkomenheden in hun aan-
kondiging. Tevens wordt statistische informatie 
gepubliceerd, die inzichten geeft in trends en 
feiten aan alle partijen die bij aanbestedingen 
in de sector zijn betrokken. Die drie werkvelden 
worden hieronder nader toegelicht.

Aanbestedingsregistratie
Elke voor de sector relevante aankondiging van 
een aanbesteding wordt door het Aanbeste-
dingsinstituut geanalyseerd. Daarbij worden 
ook de punten waarop de aanbestedingen af-
wijken van de ‘ideale aanbesteding’ bekeken. 
Als er in een aankondiging een aantal afwijkin-
gen worden opgemerkt, kan dat aanleiding zijn 
een aanbestedingsactie te starten. 

Aanbestedingsacties
Een aanbestedingsactie is te beschouwen als 
een advies van het Aanbestedingsinstituut aan 
een aanbestedende dienst met als doel de lo-
pende aanbesteding op een juiste wijze te laten 
verlopen. 
De insteek van het Aanbestedingsinstituut is 
altijd constructief: een opmerking wordt goed 
onderbouwd en altijd vergezeld van een voor-
stel voor een oplossing en er wordt in het eer-
ste contact nooit aangestuurd op een confron-
tatie. 

Aanbesteders laten het Aanbestedingsinsti-
tuut regelmatig weten dat zij hun beleid en/
of hun standaarddocumenten op de door ons 
geconstateerde afwijkingen zullen aanpassen. 

Daarmee leiden aanbestedingsacties dus recht-
streeks tot een verbetering van de aanbeste-
dingspraktijk!
De aanbestedingsacties worden altijd geplaatst 
op www.aanbestedingsinstituut.nl. 

     Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra 
     Katalysator bij bouwaanbestedingen
 

Bouwers houden niet van discussies maar steken liever de handen uit de mouwen. Het 
is dan ook niet vreemd dat de sector zelf met een initiatief is gekomen om problemen 
rond aanbestedingen op te lossen. Het Aanbestedingsinstituut lijkt op de Adviescentra 
Contracten en Aanbestedingen (ACA’s) van weleer, maar kiest voor een constructievere 
insteek.

Werkwijze
Het Aanbestedingsinstituut hanteert de volgende werkwijze:

Het registreren van alle aanbestedingsadvertenties in de •	
Bouw & Infra en controleren ze op fouten;
Als er een fout wordt geconstateerd, onderneemt het •	
instituut zo snel mogelijk actie richting de aanbestedende 
dienst;
Het instituut probeert altijd om snel tot een oplossing te •	
komen door het doen van concrete voorstellen voor hoe 
het beter kan;
Daarmee worden juridische procedures waar niemand op •	
zit te wachten voorkomen;
Als een opdrachtgever weigert mee te werken, terwijl er •	
een aperte schending van de aanbestedingsregels is, dan 
treedt het instituut harder op, desnoods middels een gang 
naar de rechter.

Voor wie?
Opdrachtnemers
Het Aanbestedingsinstituut is er voor de hele Bouw- & 
Infrabranche. Het houdt de belangen van de opdrachtnemers 
scherp in de gaten. Zij kunnen het aanbestedingsinstituut 
attenderen op fouten in aanbestedingen  waarmee ze zelf 
geconfronteerd worden. 

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers kunnen in de eerste plaats met het instituut 
te maken krijgen als ze opmerkingen plaatsen bij één van 
hun aanbestedingen, maar zij kunnen zich ook melden als 
zij zelf een specifieke vraag hebben over een aanbestedings-
constructie. Op die manier wordt vooraf voorkomen dat er 
fouten gemaakt worden. 
Het aanbestedingsinstituut treedt op in zaken die voor de 
branche van belang zijn. Individuele klachten van deelne-
mers aan een aanbesteding worden dan ook niet in behan-
deling genomen.

Het Aanbestedingsinstituut is een initiatief van Bouwend Ne-
derland, de vereniging van ondernemers in de Bouw & Infra, 
maar opereert uitdrukkelijk als een onafhankelijke stichting 
ten behoeve van de gehele branche. 

Van alle aanbestedingen die door het Aanbestedingsinstituut 
worden gecontroleerd, worden de belangrijkste gegevens 
opgeslagen in een database. Doordat jaarlijks op deze ma-
nier ongeveer 3000 aanbestedingen worden geregistreerd, 
zijn hier belangrijke trends uit te destilleren én cijfermatig te 
onderbouwen.

Kijk voor meer informatie op www.aanbestedingsinstituut.nl



Stichting Bouwhistorie Nederland

Stimuleren van onderzoek 
De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) is in 1991 opgericht en stelt zich ten doel het bouwhistorisch 
onderzoek naar gebouwen en gebouwencomplexen in Nederland te stimuleren. De SBN streeft naar 
vergroting van de publieke belangstelling en wil de kwaliteit en de kwantiteit van het onderzoek stimule-
ren. Het onderzoek komt ook ten goede aan de kwaliteit van de instandhouding van monumenten. 
Bij het bouwhistorisch onderzoek gaat het bijvoorbeeld om bijzondere gebouwen als middeleeuwse 
kerken, en kastelen, maar ook om 'gewone'  binnenstedelijke woonhuizen. Ook 20e eeuwse fabrieks-
complexen worden tegenwoordig onderzocht. 

Materieel onderzoek 
Het accent ligt bij het bouwhistorisch onderzoek vaak op het pand achter de voorgevel. Bij talloze histo-
rische panden is achter een relatief jonge gevel een oud casco aanwezig en bovendien vaak sporen van 
oude interieurafwerkingen. Voor de bouwhistoricus is de oude bouwsubstantie het onderzoeksobject, 
evenals de - toepassingen van - materialen en constructies. Het materiële onderzoek levert informatie 
op die vaak alleen in het gebouw zelf terug te vinden is en niet of nauwelijks in archiefstukken. Door een 
pand volledig te onderzoeken kan de gehele bouwgeschiedenis in kaart worden gebracht en vaak ook 
worden gekoppeld aan gegevens over gebruiks- en bewoningsgeschiedenis. 

Bouwhistorie als professie 
De SBN telt ruim 300 donateurs uit heel Nederland en een beperkt aantal uit Vlaanderen en Duitsland. 
Een groot deel van de donateurs is werkzaam in de wereld van de monumentenzorg, restauratie, on-
derzoek naar architectuur- en bouwgeschiedenis of de archeologie. De bouwhistorici werken zelfstandig 
of zijn werkzaam bij particuliere onderzoeksbureaus en bij de overheid (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Rijksgebouwendienst, provinciale organisaties en enkele tientallen gemeenten). 

Kennis uitwisselen en overdragen
Voor deze donateurs is de SBN een kennisnetwerk. De uitwisseling vindt plaats via enkele nieuwsbrie-
ven en een zestal bouwhistorische platforms per jaar (samen met de Rijksdienst), via de website en 
door middel van de donateursdagen op locatie. Naast de onderlinge uitwisseling van kennis gaat het 
ook om kennisoverdracht. De SBN werkt mee aan het cursusprogramma voor de post-HBO-opleiding 
Restauratie en Bouwhistorie aan de Hogeschool Utrecht. Voor de HBO- en de academische opleidingen 
is een leerboek Inleiding in de bouwhistorie ontwikkeld (samen met uitgeverij Matrijs, inmiddels is er al 
een tweede druk). 
Mede op initiatief van de SBN is sinds enkele jaren een bijzonder hoogleraar aangesteld, waardoor in 
Leiden en sinds kort ook aan de TU Delft, onderwijs en onderzoek op academisch niveau plaatsvindt. 

Richtlijnen
Sinds 2000 bestaan er richtlijnen voor bouw-
historisch onderzoek. Die gaan over de ver-
schillende vormen van onderzoek, zoals 
inventarisaties van gebieden, maar ook ver-
kenningen, opnamen of intensief onderzoek in 
afzonderlijk gebouwen. Sinds april 2009 is er 
een nieuwe versie waarin de onderzoeksvor-
men, de wijze van het maken van een waarde-
stelling en de vormen van rapporteren op een 
rij staan. De richtlijnen staan in een tweetal 
brochures, één specifiek voor de vakwereld, 
de andere voor potentiële opdrachtgevers 
voor onderzoek en andere geïnteresseerden. 
De richtlijnen kwamen tot stand door samen-
werking van de SBN met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, het Atelier Rijksbouw-
meester en de Rijksgebouwendienst.
 

Meer informatie is te vinden op de website van de 
SBN: www.bouwhistorie.nl.



De Stichting Dogon Onderwijs in Mali Afrika is in 1997 opgericht door Joop en Gonny van Stigt om hun 
werk in Dogonland te kunnen blijven continueren. Het doel van de Stichting is hulp te verlenen in het gebied 
van de Dogons in Mali Afrika, voor het ondersteunen en stimuleren van het onderwijs, bouwen van scholen, 
onderwijsmaterialen, huisvesting, watervoorzieningen, het verzorgen van voeding, kleding, en al hetgeen 
rechtstreeks en zijdelings daarmee verband houdt.

Basisschool in Kanikombole Onze eerste basisschool in Amani 

Basisschool in Kourounde

Basisschool inYanda

De eerste van de 5 watersilo´s met pomp Barrage in Yugodougourou

Huisvesting voor  leraren in SanghaDe eerste les met geperste leemblokken 

Huisvesting voor 200 studenten

Mobiele leemstenenpersmachine

Werkgroep microcredit leert zeep maken

De eerste technische school in oost Mali
heeft 1100 studenten Op de achtergrond
de watertoren,les en werklokalen

Met rode aarde leem en zand worden stenen ge-
perst. Voor buitengevels en metselmortel wordt 
4% cement toegevoegd

Prof. J. van Stigt,architect directeur     
A.H. van Stigt-Amesz, secretaris
Herengracht 408 
1017 BX Amsterdam
Telefoon  020-6229314

De stichting bouwden 12 scholen voor 
basis- midelbaar en technisch onderwijs 
voor 5000 leerlingen.  Bouwden 30 
putten, 70 pompen, 3 barrages en een 
gezondheidscentrum. Wij introduceer-
den het maken en bouwen met leem-
persstenen, economisch, ecologisch en 
duurzaam.

De technische  school Mopti 

POSTBANK: 4538.261
e.mail: j.gvanstigt@burovanstigt.nl
www. dogononderwijs. nl
www. dogonvrouweninitiatief. nl



Met recht dé partij om mee aan uw relaties te bouwen.

Wij werken met veel plezier voor o.a.: 3M, ACNielsen, Atlas Copco, Audi, BBNed, BP Castrol, 

Canyon, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd, Eigen Haard, Ericsson, Easynet, Fortis, 

Getronics PinkRoccade, GE Healthcare, HagaZiekenhuis, Heijmans, Heinz, HAK, Honig, Hooge 

Huys, ING, IS, IS Internet Services, Kone, KPMG, Kusters Engineering, Microsoft, NVPC, Pecoma, 

Pon, PricewaterhouseCoopers, Radio538, Royal Haskoning, Seat, Skoda, Stibbe, Strukton, Shell, 

Trinicom, TNT, Volkswagen, Vluchtelingenwerk, VU Rechten, Xbox360.

RIjKSSTRAATWEG 161   1396 jK  BAAMBRUGGE, NL   T +31(0)294 29 07 60   INFo@SVPSFEERBEHEER.NL   WWW.SVPSFEERBEHEER.NL
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Instituut voor Bouwrecht 
Postbus 85851 
2508 CN  Den Haag

publicaties@ibr.nl 
www.ibr.nl

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van het Instituut  voor Bouwrecht.

De inhoud van dit jubileumboek valt uiteen in twee delen: 
in het eerste deel zijn drie inhoudelijke essays opgenomen, 
in het tweede deel wordt acte de présence gegeven door 
een groot aantal advocatenkantoren, adviesbureaus, ver-
enigingen en anderen die betrokken zijn bij het bouwrecht 
of bij het Instituut. De diversiteit van het gezelschap maakt 
duidelijk hoe breed het speelveld en de maatschappelijke 
achterban van het Instituut in deze veertig jaar geworden 
zijn.

De bijdragen zijn van: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, 
prof. mr. M.A.M.C. van den Berg en prof. mr. drs. B.P.M. 
van Ravels.
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