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IBR  SCRIPTIEPRIJS 2016-2017 

PRIVAATRECHTELIJK BOUWRECHT  
JURYRAPPORT  

 

Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) heeft o.a. als taak het bevorderen van 

de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht 

alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe 

heeft het IBR leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de 

Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Deze leerstoelen 

mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak 

bouwrecht volgen, maar ook aan de andere universiteiten wordt het vak 

bouwrecht op verschillende manieren beoefend. Het IBR heeft grote 

waardering voor het onderwijs en heeft daarom twee jaarlijkse 

scriptieprijzen in het leven geroepen: Privaatrechtelijk bouwrecht en 

Publiekrechtelijk bouwrecht. 

De jury’s worden gevormd door de hoogleraren gespecialiseerd in het 

bouwrecht dan wel daaraan verwante rechtsgebieden.  

Jury IBR Scriptieprijs Privaatrecht:  

- Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis 

- Prof. mr. J.M. Hebly  

- Prof. mr. C.E.C. Jansen 

-  

Jury IBR Scriptieprijs Publiekrecht: 

- Prof. mr. K.J. de Graaf 

- Prof. mr. N.S.J. Koeman 

- Prof. mr. J. Struiksma 

 

 

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is voorzitter van beide jury’s. 

In het academisch jaar 2015-2016 was de oogst aan scripties te gering en 

vond er om die reden in 2016 geen competitie plaats en zijn de scripties 

doorgeschoven naar 2017. De huidige editie van de prijzen is een 

tweejaarlijkse editie geworden: IBR Scriptieprijs 2016-2017. Deze omvat 

dus mede scripties die in het academisch jaar 2015-2016 afgerond zijn.  
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In de twee studiejaren (september 2015-augustus 2017) zijn er vier 

scripties ingezonden voor de IBR Scriptieprijs Publiekrechtelijk 

bouwrecht en zeven voor de IBR Scriptieprijs Privaatrechtelijk 

bouwrecht.  

De prijzen worden wederom gesponsord door de kantoren Heijltjes 

Advocaten en Haans Advocaten. Namens het IBR worden deze kantoren 

daar hartelijk voor bedankt! 

BEOORDELING IBR  SCRIPTIEPRIJS PRIVAATRECHTELIJK 

BOUWRECHT 2016-2017 
 
Voorwaarde voor inzending voor de IBR Scriptieprijs is dat de scriptie 

met minstens een acht is beloond. De jury heeft besloten een eerste en 

tweede prijswinnaar aan te wijzen. De jury heeft dit maal geen eervolle 

vermelding toegekend.  

 
JUR YOOR DEEL  
Bij haar afwegingen is de jury uitgegaan van de volgende criteria: 

wetenschappelijke kwaliteit in het bijzonder, probleemstelling, 

methodologie, academisch gehalte, standpuntbepaling, originaliteit en 

vormgeving en leesbaarheid. 

De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag en een jaarabonnement op het 

Tijdschrift voor Bouwrecht. 
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EERSTE PRIJS  
 

Titel: “KOSTBAAR EN TIJDROVEND 
Een onderzoek naar de procedure voor 
de wijziging van de akte van 
splitsing in appartementsrechten.” 

 
Door:   mr. M.N. Bakker 

 

Afgestudeerd aan:  Universiteit van Amsterdam 

Scriptiebegeleider:  mr. H. Stolz 

 

Cijfer scriptie:  8,5 

Deze scriptie scoort relatief gezien het beste op de verschillende 

beoordelingscriteria. Het betreft een origineel, maar lastig onderwerp dat 

door de auteur op een evenwichtige en compacte wijze wordt besproken. 

Die analyse heeft bovendien een hoog juridisch en bouwrechtelijk 

gehalte. 

De hoofdvraag is helder afgebakend en zorgvuldig uitgewerkt in de 

deelvragen waarin verschillende argumenten die worden aangedragen 

gewogen worden. De auteur geeft tevens blijk van een goed 

onderbouwde en doordachte meningsvorming over dit onderwerp. Het 

geheel is zeer leesbaar geschreven.  
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TWEEDE PRIJS  
 

Titel: “Optimising the usability of the innovation partnership 
procedure for contracting authorities” 

 
Door:   G. Hofmeijer Msc 

 

Afgestudeerd aan:  Technische Universiteit Delft 

Scriptiebegeleider:  Prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis 

 

Cijfer scriptie:  8,5 

Een gedegen interdisciplinair onderzoek over een bijzonder interessant 

onderwerp. Het onderzoek heeft ook grote praktische relevantie, mede 

vanwege de aanbevelingen voor actoren in het bouwproces. De scriptie 

biedt informatie over de inhoud en grenzen van het bestaande juridische 

kader en geeft ook overigens meer direct toepasbare resultaten ten 

behoeve van het maken van keuzes binnen dat kader.  

De probleemstelling is op een uitstekende wijze uitgewerkt. De 

onderwerpkeuze en de uitwerking ervan getuigt daarnaast van een 

creatieve en frisse blik op de materie. De scriptie is daarnaast erg leesbaar 

geschreven.  

 

 

 

 

Den Haag, december 2017 

Prof. mr. dr. M.A.B Chao-Duivis (Voorzitter) 

De jury: 

Prof. mr. C.E.C. Jansen 

Prof. mr. J. M. Hebly 

Prof. mr. M.A.C. Chao-Duivis 
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