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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 en Groningen. Deze leerstoelen mogen zich
verheugen in grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen,
maar ook aan andere universiteiten wordt onderwijs op het terrein van
bouwrecht verzorgd. Het IBR heeft grote waardering voor het onderwijs
en heeft daarom twee scriptieprijzen in het leven geroepen:
Privaatrechtelijk bouwrecht en Publiekrechtelijk bouwrecht, die twee
jaarlijks worden uitgereikt.
Voor iedere prijs is een jury gevormd door de hoogleraren
gespecialiseerd in het bouwrecht dan wel daaraan verwante
rechtsgebieden; voorzitter van beide jury’s is de directeur van het
Instituut voor Bouwrecht
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. dr. M.A.B. Chao-Duivis
Prof. mr. K.J. de Graaf
Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Prof. mr. J. Struiksma

In de twee studiejaren (september 2017-augustus 2019) zijn drie
scripties ingezonden voor de IBR Scriptieprijs Publiekrechtelijk
bouwrecht en twaalf voor de IBR Scriptieprijs Privaatrechtelijk
bouwrecht.
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De prijzen zijn gesponsord door de kantoren Heijltjes Advocaten (Heilig
Landstichting), Infense Advocaten (Deventer), Hemwood Advocaten
(Amsterdam) en Haans Advocaten (Bergen op Zoom). Namens het IBR
worden deze kantoren daar hartelijk voor bedankt!

B EOORDELING IBR S CRIPTIEPRIJS P RIV AATRECHTELIJK
BOUWRECHT 2018-2019
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 tevens een eervolle
vermelding toegekend.

J UR Y O O R D E E L
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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E ERSTE

PRIJS

Titel: “Een materialenkadaster. Een onderzoek naar de potentie van
het concept van een materialenkadaster als efficiënte oplossing
voor de mogelijke juridische complicaties met betrekking tot
natrekking, die kunnen ontstaan bij het gebruik van het circulaire
bedrijfsmodel van het product-dienstsysteem.”
Door: mevrouw mr. Ida Mae de Waal
Afgestudeerd aan:

Universiteit Utrecht

Scriptiebegeleider:

mr. dr. A. Berlee

Cijfer scriptie:

9

Deze scriptie scoort relatief gezien het beste op de verschillende
beoordelingscriteria. Het betreft een origineel en maatschappelijk
relevant onderwerp, dat met deze scriptie ook echt verder wordt
gebracht. De scriptie is daarmee vernieuwend en verdiepend.
De auteur geeft blijk van een goed onderbouwde standpuntbepaling. Het
onderwerp is benaderd vanuit het juridisch perspectief maar ook vanuit
de technische en maatschappelijke vragen die zich voordoen op dit
gebied. De auteur slaagde er in deze thema’s te behandelen zonder dat dit
gevolgen had voor de diepgang van die besprekingen. Het resultaat is een
scriptie van wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde.
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T WEEDE

PRIJS

Titel: “In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een
aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse
jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de
kaders van het Unierecht, in het bijzonder de
rechtsbeschermingsrichtlijn?’
Door: mevrouw mr. Marita Ophof-Copier
Afgestudeerd aan:

Vrije Universiteit Amsterdam

Scriptiebegeleider:

Prof. mr. C.E.C. Jansen en mr. S. Prent

Cijfer scriptie:

8,5

Een gedegen onderzoek over een bijzonder interessant onderwerp dat
goed ontleed is. Er is over dit onderwerp al het een en ander verschenen,
maar deze uitgebreide en goed onderbouwde weergave van relevante
wetgeving en rechtspraak is een toevoeging op dat wat er al is. De auteur
durft ten aanzien van het onderwerp ook stelling te nemen, en doet dat op
gedegen en goed onderbouwde wijze.
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E ERVOLLE

VERMELDING

Titel: “Vermogensrechtelijke uitdagingen bij de overdracht van een
slim gebouw. Komt de rechtszekerheid van de gebruiker in het
geding?”
Door: de heer mr. Jan Blokland
Afgestudeerd aan:

Erasmus Universiteit Rotterdam

Scriptiebegeleider:

mr.dr. K.K.E.T.C. Swinnen & prof.mr. H.N. Schelhaas

Cijfer scriptie:
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Deze scriptie betreft een actueel onderwerp dat aan de hand van een
heldere probleemstelling behandeld wordt. Het betreft een lastige materie
die desondanks helder uiteengezet wordt. Het stuk is goed leesbaar,
voorzien van een goede (eigen) argumentatie en van een fraaie
literatuurlijst.
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Den Haag, december 2019
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

6

