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J URYRAPPORT
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
- Publiekrechtelijk bouwrecht
De scriptieprijzen worden elk tweejaarlijks uitgereikt.
Voor iedere prijs is een jury gevormd van hoogleraren gespecialiseerd in
het bouwrecht dan wel daaraan verwante rechtsgebieden. Voorzitter van
de jury is de directeur van het Instituut voor Bouwrecht.
De jury voor de IBR Scriptieprijs Privaatrechtelijk bouwrecht:
- Prof. mr. dr. E.M. Bruggeman
- Prof. mr. J.M. Hebly
- Prof. mr. C.E.C. Jansen
De jury voor de IBR Scriptieprijs Publiekrechtelijk bouwrecht:
-

Prof. mr. K.J. de Graaf
Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Prof. mr. J. Struiksma

De prijzen zijn gesponsord door de kantoren Heijltjes Advocaten (Heilig
Landstichting), Infense Advocaten (Deventer), Hemwood Advocaten
(Amsterdam) en LGL Legal (Bergen op Zoom). Namens het IBR worden
deze kantoren daar hartelijk voor bedankt!
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B EOORDELING IBR S CRIPTIEPRIJS P UBLIEKRECHTELIJK
BOUWRECHT 2020-2021
Voorwaarde voor een beoordeling door de jury van de IBR Scriptieprijs is
dat de ingezonden scriptie met minstens een acht is beloond. Uit de te
beoordelen scripties heeft de jury besloten een eerste en tweede
prijswinnaar aan te wijzen en tevens een eervolle vermelding toe te
kennen.

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 prijswinnaars ontvangen een geldbedrag en een jaarabonnement op
het Tijdschrift voor Bouwrecht.
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E ERSTE

PRIJS

Titel: ‘De schaduwzijde van het planschaderecht
Op zoek naar oplossingen voor planologische schaduwschade’
Door: mevrouw mr. Sarah Deaney
Afgestudeerd aan:

Universiteit Leiden

Scriptiebegeleider:

mr. dr. J.H.M. Huijts

Cijfer scriptie:

9

Het betreft een goed leesbare en interessante scriptie over een
maatschappelijk en juridisch belangrijk thema. De auteur weet een
weerbarstig onderwerp op een deskundige en heldere manier te
bespreken, waarbij praktische voorbeelden en redeneerlijnen worden
gegeven. De auteur heeft vele bronnen verwerkt en schroomt niet om een
eigen, beargumenteerde mening te geven ten aanzien van opvattingen in
de literatuur en lijnen in de rechtspraak. Hoewel over het onderwerp al het
nodige is gepubliceerd, voegt de auteur daardoor een nieuw, origineel
geluid aan de wetenschappelijke discussie toe.
De auteur blijft niet hangen in academische vergezichten, maar doet
concrete aanbevelingen voor de (rechts)praktijk. Daarmee geeft de auteur
er blijk van boven de stof te staan. Een lezenswaardige scriptie in een
bondige schrijfstijl waar de (rechts)praktijk mee is gediend.
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T WEEDE

PRIJS

Titel: ‘De onafhankelijke en onpartijdige
nadeelcompensatiedeskundige. Redenen voor
onafhankelijkheid en onpartijdigheid en de jurisprudentie van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’
.’
Door: mevrouw mr. Denise Krijvenaar
Afgestudeerd aan:

Universiteit Leiden

Scriptiebegeleider:

mr. dr. J.H.M. Huijts

Cijfer scriptie:

9

Een gedegen onderzoek naar een belangrijk thema in het
schadevergoedingsrecht dat goed leesbaar is geschreven, en waarbij de
auteur niet schroomt om haar eigen mening te geven. De auteur heeft in
de scriptie een origineel kader ontwikkeld waaraan de jurisprudentie van
de Afdeling kan worden getoetst. Dat heeft een toegevoegde ten opzichte
van de al bestaande analyses over dit onderwerp.
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EERVOLLE VERMELDING
Titel: ‘Het vertrouwensbeginsel ‘nieuwe’ stijl. Hoe het bestuursrecht is
- en hoe het zou moeten zijn - bij een onbevoegde toezegging over de
grenzen van machtenscheiding.’
Door: mevrouw mr. Nathalie Niederer
Afgestudeerd aan:

Universiteit Maastricht

Scriptiebegeleider:

mr. E.M.J. Hardy

Cijfer scriptie:

8,5

Goed leesbaar en gedegen onderzoek naar een onderwerp dat zowel
bouwrechtelijk als ook algemeen bestuursrechtelijk relevant is. Het
betreft een origineel onderzoek doordat het privaatrecht op structurele
wijze bij de analyse van het vertrouwensbeginsel wordt betrokken.
Daarmee levert de scriptie een zinvolle toevoeging aan de bestaande
beschouwingen en opvattingen in de literatuur. De auteur doet concrete
aanbevelingen in de conclusie.
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Den Haag, december 2021
Prof. mr. dr. E.M. Bruggeman (Voorzitter)
De jury:
Prof. mr. K.J. de Graaf
Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Prof. mr. J. Struiksma
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