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6 Circulair en veilig bouwen

Anno 2019 wordt de Nederlandse bouwsector gedomineerd door twee
ontwikkelingen die zijn toekomst gaan bepalen. Ten eerste de toegenomen
zorgen over de bouwveiligheid, die volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OvV) onder de maat is en dringend verbetering behoeft. Eind 2018 leverde de
OvV haar, tot nu toe, meest recente onderzoeksrapport naar bouwveiligheid
op naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport.1
Daarin gaf zij een tamelijk pessimistisch oordeel over hoe het bouwproces in
Nederland is georganiseerd. Dat verbetering nodig is staat vast. De regering
bereidt al jarenlang ingrijpende wetswijzigingen voor over kwaliteitsborging2 in
de bouwsector. De vraag is of de routes die de regering voorstelt daadwerkelijk
voor een verbetering van de bouwveiligheid gaan zorgen. Te meer nu die
bouwveiligheid in de toekomst alleen maar verder onder druk komt te staan
gelet op de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de overheid. Dit is de tweede
ontwikkeling die centraal staat in de bouwsector. De Europese Commissie3 zet
sinds 2015 in op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In
2016 is door de Nederlandse overheid het Rijksbrede programma ‘Nederland
circulair in 2050’4 gestart om een circulaire economie te realiseren waarin
afval sterk wordt verminderd.5 De bouwsector is een grootverbruiker van
grondstoffen in de Nederlandse economie en is daarom geprioriteerd voor
verduurzaming. Dat brengt een transitie van lineair bouwen naar circulair
bouwen mee en zal onder meer tot veranderingen in het private bouwproces
leiden. Beide ontwikkelingen, bouwveiligheid en de transitie naar een circulaire
bouw, moeten in samenhang worden bezien. Om de overheidsdoelstellingen
Onderzoeksraad voor Veiligheid, ‘Bouwen aan constructieve veiligheid. Lessen uit instorting
parkeergebouw Eindhoven Airport’, Den Haag 2018. Met betrekking tot de oorzaak van het
instorten van de parkeergarage concludeert de Raad dat dit het gevolg is van de ontwerpkeuze
om de bollenplaten in de vloer van het parkeergebouw een kwartslag te draaien ten opzichte van
de gebruikelijke toepassing, zonder dat de consequenties hiervan werden onderkend. Ook in
de uitvoeringsfase waren er tekortkoming die niet werden onderkend maar deze vormden geen
directe oorzaak voor de instorting van het parkeergebouw. Zie p. 6 rapport.
2
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk
Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen
en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen),
Wetsvoorstel, Kamerstukken 34 453, nr. 2.
3
Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final, 2
December 2015.
4
https://www.circulaireeconomienederland.nl/rijksbreed+programma+circulaire+economie/
default.aspx
5
In 2050 moeten er voldoende eten en noodzakelijke goederen als kleding, apparaten en
gebouwen zijn.
1
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betreffende circulair bouwen te kunnen realiseren moeten veiligheid en
kwaliteit van het gebouwde op orde zijn. Ook verantwoordelijk Minister
Ollongren van Binnenlandse Zaken speelde onlangs in op dit verband. Zij
erkent dat er brede consensus over is dat de kwaliteitsborging in de bouw
onder de maat is. Volgens haar is een verbetering in de komende decennia
dringend noodzakelijk gelet op de verduurzamingsopgave.6 Naast de vele
publiekrechtelijke initiatieven die worden ontplooid7, moet die verbetering ook
gezocht worden in het privaatrecht door de samenwerking tussen bouwactoren
ten behoeve van veilig en circulair bouwen te versterken. Circulair bouwen zal
immers meebrengen dat de samenwerking tussen partijen verder intensiveert
omdat hogere eisen worden gesteld aan individuele bouwactoren op het
gebied van innovatie en interdisciplinariteit gedurende het gehele project. Dit
vormt voor mij aanleiding tot een herbezinning op de bestaande juridische
kaders voor bouwcontracten en de daarin opgenomen zorgplichten voor de
betrokken actoren. Hierna zal ik eerst de aanleiding voor die herbezinning
uiteenzetten aan de hand van de thema’s bouwveiligheid en de transitie naar
een circulaire bouw. Daarna zal ik twee oplossingsrichtingen aandragen.
Het eerste alternatief betreft de wettelijke samenhang in de regulering
van bouwcontracten. Het tweede gaat over een wettelijke verankering van
zorgplichten voor bouwactoren. Ik besluit met een onderzoeksagenda.

Zie K. Ollongren, Afschriftbrief over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, 29 juni
2018, p. 2 en 7; R. Nijsse, ‘Inzake de handhaving van wetten, normen en richtlijnen in de bouw’,
TBR 2018/182.
7
Zie bijvoorbeeld C. Backes, J. Tieman en N. Teesing (ed.), Met recht naar een circulaire economie,
Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, Den Haag: BJu 2017, waarin o.m. wordt beschreven
wat de circulaire economie betekent voor het huidige afvalstoffenrecht, het producten- en
stoffenrecht, het mededingingsrecht en de Omgevingswet.
6
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De bollenplaatvloer
Op 27 mei 2017 omstreeks 19.00 uur bezweek een deel van een parkeergarage
in aanbouw nabij Eindhoven Airport. De parkeergarage zou een maand later
worden opgeleverd. De die dag aanwezige bouwers waren net naar huis en
toevallig liepen er op dat moment geen voetgangers langs de bouwplaats. De
instorting leidde tot grote onrust bij overheid, bouwactoren en burgers. We
leerden het begrip bollenplaatvloer kennen. Gemeenten met parkeergarages
met een vergelijkbare vloer lieten er naarstig onderzoek naar verrichten.8 Eind
2018 leverde de OvV haar, tot nu toe, meest recente onderzoeksrapport naar
bouwveiligheid op naar aanleiding van het incident in Eindhoven. “Sommige
mensen in de bouw moeten zich schamen.” “Instortingen zoals bij Eindhoven
horen hier niet thuis.” “De sector leert onvoldoende van ongevallen.”9 Dit
zijn enkele passages van de voorzitter van de OvV naar aanleiding van het
onderzoek naar het incident in Eindhoven. De OvV geeft een tamelijk negatief
oordeel over hoe het Nederlandse bouwproces is georganiseerd. Zij roept de
bouwsector dringend op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te
nemen om de noodzakelijke verbeterslag te maken.10 Steeds terugkerende
knelpunten in het bouwproces worden (nogmaals)11 in kaart gebracht.12 Het
bouwproces is verregaand verkokerd. Er gelden onduidelijke afspraken en
verantwoordelijkheden. Bouwprojecten zijn onoverzichtelijk geworden omdat
ze zijn opgedeeld in steeds meer onderdelen en protocollen.13 Te vaak ontbreken
een adequate risicobeheersing en gezamenlijke veiligheidsaanpak.14 Meer
De constructie van verschillende parkeergarages werd onder de loep genomen, waaronder die in
Wormerveer waar op 18 september 2018 een hellingbaan van die parkeergarage instortte.
9
Aldus Tjibbe Joustra in een interview met Cobouw d.d. 18 oktober 2018 naar aanleiding van
genoemd rapport.
10
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid, 2018, p. 8-9.
11
Naar aanleiding van het incident in Maastricht in 2003, waar de ondersteuningsconstructie
van de balkons van een appartementencomplex het begaf, riep Minister Dekker van VROM de
bouw al op om hun verantwoordelijkheid duidelijk vast te leggen en daar consequent naar te
handelen. Zie Commissie fundamentele verkenning in de bouw (Commissie Dekker), ‘Privaat wat
kan, publiek wat moet – Vertrouwen en verantwoordelijkheid in het bouwproces’ 2008. Zie ook
OvV, Onderzoeksrapport Ingestorte betonvloer Rotterdam 21 oktober 2010, Den Haag 2012; OvV,
Onderzoeksrapport Hijsongeval Alphen aan den Rijn, Den Haag: 2016. Beide zijn te raadplegen
via https://www.onderzoeksraad.nl/.
12
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid, 2018, p. 6-7.
13
S. van Gulijk & A.R. Neerhof, Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en
borging in bouwprocessen. Voorkomen is beter dan genezen, (Preadviezen van de Vereniging voor
Bouwrecht nr. 42), Amsterdam: WEKA Uitgeverij 2014, p. 9-12; WRR, Evenwichtskunst. Over de
verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid, Den Haag: WRR 2011.
14
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid 2018, p. 86.
8
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algemeen zijn de huidige coördinatie van en controle op het bouwproces
ontoereikend. Volgens de OvV laten opdrachtgevers onterecht de borging
van veiligheid in handen van bouwpartijen, die onvoldoende zelfregulerend
vermogen laten zien. Maar ook overheden zijn te weinig betrokken in het
veiligheidsaspect, terwijl de wet hen daartoe wel mogelijkheden biedt.15 Het
incident met de parkeergarage in Eindhoven toont weer eens de complexiteit
van een bouwproces aan.16 Vooral de veelheid aan bouwactoren die
samenwerken aan een project vormt een risicofactor. Ter illustratie: betrokken
bouwactoren bij de parkeergarage Eindhoven waren de opdrachtgever/
exploitant, een architectenbureau, een bouwkundig adviseur tevens
coördinerend adviseur en deelconstructeur tijdens de uitvoeringsfase, een
hoofdaannemer, diverse onderaannemers, leveranciers en adviseurs, en
ten slotte een hoofdconstructeur.17 Dat bouwprojecten in de praktijk vaak
onoverzichtelijk zijn verbaast niet. Wie is in dit landschap verantwoordelijk voor
bouwveiligheid?

Bouwveiligheid
Het incident in Eindhoven staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren was de
bouwveiligheid vaker in het geding. Bijvoorbeeld bij de gedeeltelijke instorting
van het dak in aanbouw van het FC Twente stadion in Enschede (2011), de
instorting van de B-tower in Rotterdam (2010), de instabiele dakconstructie van
de ijshockeyhal Thialf (2018) en de Gorinchemse Merwedebrug (2016) waarvan
de constructie zo slecht scheen dat zij het had kunnen begeven als niet op stel en
sprong onderhoud was gepleegd. Er zijn ook tal van buitenlandse voorbeelden,
zoals de instorting van de Rana Plaza in Bangladesh (2013), de instorting van
de Morandibrug in Genua (2018) en de Grenfell Tower in Londen die in 2017
geheel afbrandde. Bouwveiligheid bestaat uit drie aspecten: arbeidsveiligheid,
omgevingsveiligheid en constructieve veiligheid.18 Ik richt me in het kader van deze
rede op de laatste twee. Omgevingsveiligheid ziet op de veiligheid op en rondom
bouwplaatsen. Constructieve veiligheid wordt beschreven als de kans op het
Gemeenten hebben, als vergunningverlener, de wettelijke mogelijkheid om zich via een
bouwveiligheidsplan te laten informeren over de omgevingsveiligheid. Zij kunnen dit als
voorwaarde stellen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning maar zijn niet wettelijk verplicht
hierom te vragen en doen het in de praktijk weinig. Zie OvV, Hijsongeval Alphen aan den Rijn 2017,
p, 12.
16
Bij dit project is in een traditioneel bouwmodel gecontracteerd.
17
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid 2018, p. 26-28.
18
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid 2018, p. 21.
15
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bezwijken van een bouwconstructie gedurende een relevante tijdsperiode.19 Onder
meer om omgevingsveiligheid en constructieve veiligheid in de bouw beter dan nu
het geval is te waarborgen, bereidt de regering het wetsvoorstel Kwaliteitsborging
voor het bouwen voor.20 De overheid wil hiermee meer verantwoordelijkheden
voor veilig en kwalitatief goed bouwen bij private partijen leggen.21 Het stelsel van
bouw- en woningtoezicht, dat vooralsnog gemeenten een belangrijke rol geeft
bij toezicht op bouwprocessen, zal er geheel door veranderen.22 Daarnaast is het
versterken van de rechtspositie van de (consument-)opdrachtgever ten opzichte van
de aannemer een belangrijke doelstelling van het wetsvoorstel.23 De verschillende
wetswijzigingen die hieraan recht zouden moeten doen hebben de afgelopen jaren
tot veel kritiek geleid.24 Eén van de belangrijkste vraagpunten is of het wetsvoorstel
wel de noodzakelijke verbetering oplevert voor de bouwveiligheid,
nu het systeem van bouwtoezicht grotendeels wordt overgeheveld naar private
partijen (certificerende instellingen).25
Constructieve veiligheid wordt beschreven als de kans op bezwijken van een bouwconstructie
gedurende een relevante tijdsperiode. Zie Van Gulijk en Neerhof 2014 p. 9 onder verwijzing naar
K.C. Terwel, Structual Safety. Study into critical factors in the design and construction process (diss.
TUDelft), Delft: TU 2014, p. 16.
20
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk
Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen
en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen),
Wetsvoorstel, Kamerstukken 34 453, nr. 2
21
Zie de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen,
Kamerstukken II 2015/2016, 34 453, nr. 3, p 2-5.
22
Van Gulijk & Neerhof 2014, deel II.
23
Door toevoeging van een lid 4 aan art. 7:758 BW. Zie Asser/Van den Berg 7-VI 2017/8, 113-115, 129.
24
Zie voor kritische besprekingen van het wetsvoorstel o.m. O. Laan en M.P. Terwindt, ‘Private
kwaliteitsborging: kans of kruis?’, TBR 2014/116, p. 619-629; P.M.J. de Haan en mr. H.C.W.M.
Moesker, ‘De risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag Wkb’, TBR 2017/92, p. 576-585;
P.M.J. de Haan, ‘De voorgestelde wijzigingen in de preventieve en de repressieve toetsing
aan bouwtechnische voorschriften’, TBR 2016/97, p. 507-516; S. van Gulijk & A.R. Neerhof,
‘Consultatiewetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (2014) – Laat verwachtingen geen
bron voor teleurstellingen zijn’, NJB 2015/454, p. 552-559; H.P.C.W. Strang, Toezicht en coördinatie
in het bouwproces (diss. TU Delft), Den Haag: IBR 2018.
25
Toezicht op essentiële onderdelen van het bouwproces overhevelen naar de marktpartijen is risicovol,
zo is ook in andere sectoren gebleken waar grote problemen ontstonden als gevolg van groot vertrouwen van de overheid in certificering van kwaliteitssystemen. Vergelijk het Pip borstimplantatenschandaal waarover uitgebreid P. Verbruggen, ‘Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering’, NJB 2017, p. 1242-1250; R.A.J. van Gestel en P.I.P.M. van Lochem,
‘Private standards as a replacement of public law-making’, in in: Hans-W. Micklitz and Marta Cantero
(eds), The role of the EU in Transnational Legal Ordering: Standards, Contracts, and Codes, Edward Elgar
(forthcoming): 2019; A.R. Neerhof, ‘The Use of Conformity Assessment of Construction Products by
the European Union and National Governments: Legitimacy, Effectiveness and the Functioning of the
Union market’, in: P. Rott (ed.), Certification – Trust, Accountability, Liability?, Springer 2019.
19
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De kans is aanwezig dat de constructieve veiligheid juist minder goed zal
worden geborgd en nieuwe problemen ontstaan met en tussen die private
partijen.26 Ook de OvV waarschuwt dat (gedeeltelijke) privatisering27 van
overheidstoezicht op de bouwsector risicovol is. Er is geen vangnet voor
veiligheid in de bouwsector meer als de overheid haar handen er van af trekt,
terwijl zorg voor veiligheid een kerntaak van de overheid is, aldus de OvV.28
Ook de privaatrechtelijke voorstellen roepen vragen op. Onder meer waarom
alleen naar de rechtsverhouding opdrachtgever-aannemer is gekeken en
andere belangrijke bouwactoren, zoals de architect en constructeur, buiten
beschouwing worden gelaten in het voorstel. Het wetsvoorstel werd in juli
2017 aangehouden in de Eerste Kamer. Bij het ter perse gaan van deze rede
stond schriftelijk overleg met de Minister over alle correspondentie over en
ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel gepland.
Ook voor een betere omgevingsveiligheid in de bouw is regulering op handen.
Naar aanleiding van het hijskraanongeval in Alphen aan den Rijn29, raadde de
OvV de verantwoordelijk minister dringend aan één centrale partij contractueel
verantwoordelijk te maken voor omgevingsveiligheid. Die partij moet belast
worden met de risicobeheersing betreffende het gehele bouwproces en de
regie krijgen over de samenwerking van bouwactoren ten behoeve van die
risicobeheersing.30 De regering kiest er voor om omgevingsveiligheid in te
bedden in algemene voorwaarden, die doorgaans van toepassing worden
verklaard op bouwovereenkomsten tussen opdrachtgever, architect en
aannemer.31 Dat is niet voldoende. Aanpassingen in algemene voorwaarden, die
in bilaterale rechtsverhoudingen gelden, bieden geen sluitend antwoord op
S. van Gulijk en A.R. Neerhof, ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen 2.0: nog steeds geen
licht aan het einde van de tunnel’, TBR 2017/143, p. 957-967. P.M.J. de Haan, De preventieve en
repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht. Constructieve veiligheid
nader beschouwd (diss. RUN), Den Haag: IBR 2017, p. 4, 303 (voetnoot 1), 307.
27
In haar reactie op deze conclusies van de OvV bestrijdt de regering dat de bouw wordt
geprivatiseerd omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid als bevoegd gezag blijft behouden.
Zie de brieven van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer d.d. 28 september 2018 en 29 juni
2018.
28
OvV, Bouwen aan constructieve veiligheid 2018, p. 8-9.
29
OvV, Hijsongeval Alphen aan den Rijn 2016.
30
Verwezen wordt naar de Duitse aanpak waarbij bij grote projecten een zogenoemde
‘Prüfingenieur’ wordt ingezet, een constructeur die namens de opdrachtgever toeziet op de bouw
en tegenspraak kan bieden.
31
Zie M.A.B. Chao-Duivis, Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005,
Den Haag: IBR 2018, p. 3.
26
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deze problematiek waarbij in multilateraal verband wordt samengewerkt. Een
cruciaal thema als omgevingsveiligheid mag niet uitsluitend onderdeel zijn
van individuele, niet-dwingendrechtelijke contractuele afspraken in algemene
voorwaarden. Ook de bouwsector zelf acht een regeling op een hoger niveau
nodig, bijvoorbeeld in publiekrechtelijke, overkoepelende regelgeving.32
Het onderwerp omgevingsveiligheid maakt geen onderdeel uit van het
wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Herhaaldelijk blijkt uit onderzoeken dat
het bouwproces sterk verkokerd is en een gezamenlijke veiligheidsaanpak
ontbreekt. Datzelfde geldt voor de op het bouwproces toepasselijke wet- en
regelgeving.33 Bouwactoren moeten aan een welhaast onnavolgbaar complex
van nationale en Europeesrechtelijke, publiek- en privaatrechtelijke wetten
en regels, en zelfregulering voldoen.34 De casus van het hijskraanongeval in
Alphen aan den Rijn legde fijntjes het labyrint aan normenkaders die daar van
toepassing waren bloot: de betreffende contracten, de daarop van toepassing
verklaarde 3 sets algemene voorwaarden35, Richtlijnen Kraanfabrikanten, Wabo,
Mor, Bouwbesluit, Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Schepenwet, Schepenbesluit 2004 en 1965, en Bekendmaking aan de
Scheepvaart 255/1990.36 Het gevolg is dat de daarin opgenomen regels slecht
worden nageleefd. Dat geldt ook voor de vele brancherichtlijnen en -initiatieven
om de veiligheidscultuur ‘bottum up’ te verbeteren.37 Samenvattend ontbreekt
een eenduidige en bouwbrede wettelijke basis voor bouwveiligheid vooralsnog.

Reactie Bouwend Nederland is aangehecht aan het genoemde IBR rapport.
In het onderzoek naar aanleiding van de Grenfell Tower ramp werd een vergelijkbare conclusie
getrokken. Het liet zien dat de complexiteit van bouwregelgeving in de UK moet worden
aangepakt. Het zou gaan om “a whole series of guidance documents which stacked on top of one
another would be about two-foot high.” Zie J. Hackitt, Building a Safer Future: Independent Review
of Building Regulations and Fire Safety: Interim Report (HMSO, 2017: “Hackitt Interim Report”), p.
5-6; M. Bell, ‘“How is that even possible?” Raising Construction Regulation from Grenfell Tower’,
International Construction Law Review (2018)3, p. 334-358, 338 en 345.
34
Vergelijk Neerhof 2018 die wijst op het complex aan regelgeving in de bouw.
35
In casu DNR 2011, UAV 2012 en UAV-GC 2005.
36
Zie H.C.W.M. Moesker, ‘Hijsongeval Alphen aan den Rijn. Hoe omgevingsveiligheid te
regelen?’, TBR 2018/11, p. 1096-1099; Chao-Duivis, Rapport omgevingsveiligheid, Den Haag: IBR
2018.
37
Zo wordt de Governance Code (2012), die de veiligheidsrisico’s in de bouwketen moest
terugdringen, nauwelijks nageleefd. Datzelfde geldt voor NEPROM Gedragscode Constructieve
Veiligheid en het Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid. Vergelijk Bouwend Nederland,
‘Constructieve veiligheid: “De vrijblijvendheid moet eraf; leef gewoon de codes en regels na!”,
20 november 2018, te raadplegen via www.bouwendnederland.nl/nieuws/15412098/.
32
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Zo’n basis vereist dat door de hele keten van bouwactoren die met elkaar werken
aan de realisatie van een bouwwerk een veiligheidslijn wordt getrokken. De
toekomstige bouwopgave en verduurzamingsambities maken zo een wettelijke
basis nog urgenter. Ik citeer Minister Ollongren die tijdens een kamerdebat op
6 december 201838 zei: “Mensen, eigenaren, gebruikers moeten erop kunnen
vertrouwen dat een bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen en dat het veilig
in gebruik kan worden genomen. Dat is nu belangrijk en dat wordt des te
belangrijker gezien de opgave qua bouwproductie, verduurzaming et cetera.
Die bouwkwaliteit en die bouwveiligheid moeten ook dan centraal staan.” Dat
brengt mij bij de tweede belangrijke ontwikkeling in de bouwsector die centraal
staat in dit onderzoek: circulair bouwen.

Het verslag van dit debat is te raadplegen via https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
plenaire_verslagen/detail?vj=2018-2019&nr=33&version=2.
38
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Circulair bouwen
In 2016 is door de Nederlandse overheid het Rijksbrede programma ‘Nederland
circulair in 2050’ gestart.39 Doelstelling van dat programma is een circulaire
economie waarin afval sterk wordt verminderd. Die circulaire economie wordt
beschreven als: ‘restorative and regenerative by design, and aims to keep
products, components and materials at their highest utility and value at all
times’. 40 Vertaald naar concrete handelingen moet het gebruik van primaire
grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte
van 2016. 41 De bouwsector is één van de vijf 42 sectoren die door de overheid zijn
geprioriteerd voor verduurzaming. De sector Bouw NL is verantwoordelijk voor
50 % van het totale grondstoffenverbruik, 40 % van het totale energieverbruik,
40 % van het totale afval, 35 % van de totale CO2-uitstoot en 30 % van het
totale waterverbruik. Vanuit een Europees perspectief behoren sloop- en
bouwwerkzaamheden zelfs tot de grootste afvalbronnen van Europa: 25-30 %
van al het Europese afval is daarvan af komstig. 43 Voor een duurzame, gezonde
bouw moeten essentiële onderdelen zoals winning, productie, consumptie
en verwijdering van bouwmaterialen drastisch worden verbeterd. 44 Huidige
bouwwerken laten een te grote footprint achter in onze leefomgeving en moeten

Te raadplegen via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1nederland-circulair-in-2050’.
40
Zie de Ellen MacArthur Foundation via https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circulareconomy/concept.
41
Sociaal Economische Raad, Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen, Advies
16/05: juni 2016, Den Haag: SER, p. 31. Te raadplegen via https://www.ser.nl/nl/publicaties/
adviezen/2010-2019/2016/circulaire-economie.aspx. De SER definieert de circulaire economie als
een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord
omgaat met producten, materialen en hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot
materiele welvaart behouden (p. 11).
42
De andere sectoren zijn Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie en Consumptiegoederen.
43
Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM(2015) 614 final, 2
December 2015, par. 5.4. Zie ook C. W. Backes, Law for a circular economy (inaugural address UU),
Universiteit Utrecht 2017, p. 44-45. Backes wijst op het verschil tussen hergebruik van (sloop)afval
in utiliteitsbouw en railinfrabouwwerken. In de laatste sector wordt al veel materiaal hergebruikt,
terwijl materialen van oude gebouwen meestal niet voor nieuwe gebouwen worden aangewend
maar als opvulmateriaal in grondwerkzaamheden bijvoorbeeld.
Zie ook Klimaatenveloppe 2018: extra impuls klimaatneutraal en circulair inkopen.
44
W. MCDonough & M. Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New
York: FSG 2002.
39
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verduurzamen 45 en flexibiliseren. 46 Bijvoorbeeld door schonere grondstoffen en
zuinigere productieprocessen te kiezen. Kortom, door circulair te bouwen: “Het
ontwerpen, construeren en slopen van een gebouw op zo’n manier dat naast
het hoogwaardig inzetten en hergebruiken van materialen, en een adaptief en
toekomstbestendig ontwerp, ook duurzaamheidsambities op het gebied van
energie, water, biodiversiteit en ecosystemen worden meegenomen.”47 In 2050
moet de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van
bouwwerken zo georganiseerd zijn dat duurzaam wordt gebouwd, (her)gebruikt,
onderhouden en ontmanteld. Aangesloten moet worden bij de dynamische
wensen van de gebruikers. 48 In de Transitie-agenda Circulaire Bouweconomie
(hierna: Bouwagenda) worden concrete aandachtspunten gegeven om tot een
circulaire bouw te komen. 49 Het gaat daarbij om de ontwikkeling van nieuwe
technologieën en expertise, maar ook om een sociaal en economisch systeem
waarin overheid, ketenpartners, producenten, werknemers en opdrachtgevers
op een nieuwe manier samenwerken.50 In de Burgerlijke & Utiliteitsbouw
wordt al geëxperimenteerd met circulair bouwen. Voorbeelden zijn de tijdelijke
rechtbank in Amsterdam51, het Circl Paviljoen52 in Amsterdam, de circulaire

Verduurzaming is slechts één van de opgaven waar de bouwpraktijk mee wordt geconfronteerd.
Ook klimaatverandering, verstedelijking, vergrijzing en mobiliteit behoren daartoe. Vergelijk T.J.
Hamailainen, ‘Governance Solutions for Wicked Problems: Metropolitan Innovation Ecosystems
as Frontrunners to Sustainable Well-Being’, Technology Innovation Management Review 2015 5(10),
p. 31-41.
46
Zie B. van Reijn, ‘Normen voor circulair bouwen’, Bouwkwaliteit in de Praktijk 2017/5, p. 14-17.
47
Economic Board Utrecht, Circulair bouwen in de praktijk. Ervaringen, inzichten
en aanbevelingen, EBU: 2018, p. 4, te raadplegen via https://www.usi.nl/uploads/
media/5a65f1d43a604/circulair-bouwen-in-de-praktijk.pdf.
48
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken, mede
namens het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Nederland circulair in 2050. Rijksbreed programma circulaire economie,
p. 61, te raadplegen via www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1nederlandcirculair-in-2050.
49
Bouwagenda 2017, Bouwen aan de kwaliteit van leven, p. 25, via https://www.bouwendnederland.
nl/download.php?itemID=4588964.
50
Vergelijk Backes 2017, p. 14, die de transitie naar een circulaire economie als een systematische
verandering ziet waarbij methoden van productie en gebruik van goederen opnieuw moeten
worden uitgedacht.
51
De tijdelijke rechtbank is over vijf jaar geheel te demonteren door makkelijke ontkoppeling en
hergebruik van de vloerdelen. Het gebouw blijft bovendien eigendom van de ontwikkelaar.
52
De binnenwanden zijn verzameld uit bestaande gebouwen en de plafonds zijn gemaakt van
16.000 gerecyclede spijkerbroeken.
45
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verbouwing van Alliander in Duiven53 en het project Centrumeiland IJburg
te Amsterdam.54 Niet alleen nieuwbouw maar ook bestaande bouw moet
verduurzamen. Flexibel gebruik van gebouwen en herbestemmen van oude
gebouwen tot nieuwe functionele gebouwen heeft de toekomst. Die manier
van bouwen is niet alleen circulair maar geeft ook monumentale panden een
nieuw leven. Zo kreeg de in 1932 gebouwde Tilburgse Locomotievenloods begin
2019 een nieuwe functie als de LocHal: een multifunctionele ruimte voor
onder meer een stadsbibliotheek, kunst- en vergaderruimte.55 Indien bestaande
bouw zich niet leent voor herbestemming kan door middel van ‘urban mining’
materiaal uit bestaande bouw gerecycled worden. Het doel van ‘stadsmijnen’
is gebruikt materiaal een financiële waarde geven. Zo worden materialen in
bestaande bouw online geregistreerd en na een duurzame sloop via het digitale
platform Madaster aangeboden. Geïnteresseerden zoals particulieren, bedrijven
en overheden kunnen via Madaster een materialenpaspoort van een gebouw
downloaden met hergebruik van sloopafval als doel.56
Verduurzaming van de bouwsector betekent ook dat naar de levenscyclus van
een gebouw moet worden gekeken. Gebouwen zijn opgebouwd uit verschillende
lagen die alle verschillende levenscycli hebben.57 Af hankelijk van de levensduur
van een gebouw kan het in lagen vervangen en hergebruikt worden. Illustratief
zijn circulaire leasegevels die bestaan uit een aluminium basisframe met een
levensduur van 75 jaar. Deze gevels hebben verwisselbare modules, waardoor zij
bijvoorbeeld ook te gebruiken zijn als verticale tuin of videoscherm. Zo wordt
een gebouw in de circulaire economie steeds meer gezien als een product met
95 % van de materialen uit het oude gebouw zijn gebruikt voor de nieuwbouw. https://www.
alliander.com/nl/media/nieuws/alliander-heropent-circulair-en-energiezuinig-hoofdkantoorbellevue
54
Dat in 2025 een circulair wooncomplex krijgt, geheel vervaardigd uit hergebruikte en
gerecyclede materialen die volledig hernieuwbaar zijn en een lage milieubelasting hebben, zoals
circulair beton en bituum.
55
Vergelijk https://www.kijkopdebouw.nl/projecten/herbestemming-lochal
56
Zie FD, 29 september 2017, ‘Thomas Rau: ‘Het hele systeem moet anders’; D. Breedveld,
‘Duurzaam bouwen – prestaties bepalen met behulp van de Nationale Milieudatabase’, TBR
2019/5, p. 32-34. Circulair gesloopte materialen worden via materialenmarktplaats.nl verhandeld.
Zie Madaster Platform. Quick Reference Guide, via https://www.madaster.com/application/
files/5315/0652/4656/Quick_Reference_Guide_V3.1_PDF-versie.pdf.
57
Dit wordt het 7 S’-en model genoemd dat uitgaat van een gebouw met diverse bouwlagen en
elementen die alle verschillende levenscycli hebben: site (oneindig), structure (100 jaar), skin (dak
en gevel) 50 jaar, services (installaties) 25 jaar, spaceplan (vaste inrichting 10 jaar), stuff (losse
inrichting, 1-5 jaar), en social (primair proces).
53
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een beperkte levensduur dat vooral flexibel moet worden ingezet.58 Ook wel
de LEGOlisering van de bouw59 of Barbapapa-bouw60 genoemd. Niet alleen
de B&U-sector wordt steeds meer circulair. Om ook in de Grond-, Weg- en
Waterbouw te verduurzamen formuleerde Rijkswaterstaat in 2018 negen
innovatieve duurzame projecten die een circulaire GWW-bouwpraktijk moeten
aanjagen. In december 2018 werd het eerste van deze lijst projecten opgeleverd,
het eerste Nederlandse circulaire viaduct in Kampen.61

Nieuwe actoren, andere rollen
Circulair bouwen vraagt intensieve, interdisciplinaire samenwerking tussen de
traditionele bouwpartners en andere schakels in de bouwketen62: architecten,
constructeurs, aannemers, installateurs, producenten, opdrachtgevers,
investeerders, overheid en slimme data verwerkers. Van sommige traditionele
bouwactoren wordt een andere rol verwacht en nieuwe actoren worden aan de
bestaande bouwpraktijk toegevoegd.63 Zo brengt circulair bouwen in belangrijke
mate nieuwe ontwerpuitdagingen mee.64 Het circulaire ontwerp zal bijvoorbeeld
ook in kaart moeten brengen wat de alternatieve functies van gebouwen zijn, welke
hernieuwbare materialen er in zitten, wat de gebruikskosten65 zijn en met welke

Vergelijk SER 2016, p. 85.
H. de Ridder, Legolisering van de bouw. Industrieel maatwerk in een snel veranderende wereld,
Haarlem: mauritsgroen 2011. Legolisering van de bouw zou tot betere en goedkopere bouw
leiden. Zie ook D. Doepel, Naar een circulaire en inclusieve bouwpraktijk, Deel 2, Rotterdam:
Kenniscentrum Duurzame HavenStad, 2015, p. 22.
60
Ontwikkeld door architect Maas (TU/E) om met flexibel wonen ruimtegebrek en woningnood
aan te pakken. Uitgangspunt is nanotechnologie dat vloeibare wanden, veranderende meubels en
materiaal dat zich kan openen en sluiten mogelijk maakt.
61
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat aan de slag met het
Regeerakkoord. Negen innovatieve projecten uitgelicht, Rijkswaterstaat: 2018, te raadplegen via http://
publicaties.minienm.nl/documenten/rijkswaterstaat-aan-de-slag-met-het-regeerakkoord-negeninnovatieve-projecten-uitgelicht.
62
Vergelijk SER 2016, p. 15; EBU 2018, p. 4, 9, 23.
63
Vergelijk Doepel 2015, p. 19, die wijst op een omslag in het denken van traditionele
bouwactoren.
64
De Architect d.d. 17 september 2018, ‘Circulariteit biedt ruimte voor architectuur’; zie ook
het Eosta-project https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/detail/distributiecentrum-enhoofdkantoor-van-19500-m-voor-eosta-in-waddinxveen
65
Woningcorporatie Eigen Haard verhuurde een energiezuinige wasmachine of koelkast voor
minder dan een tientje per maand, waarbij de fabrikant verantwoordelijk bleef voor reparaties.
Zie ook TNO, Circulair bouwen in perspectief, 2018, p. 14; Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB), Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland. Conferentie, toetsing en
implementatie, Amsterdam: EIB 2014, p. 19-20.
58
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meetsystemen66 de duurzaamheid van het gebouw kan worden gemonitord.
Thema’s als modulair en vervangbaar ontwerpen, flexibele gebouwenstructuren67,
aanpasbaarheid van materialen, demonteren en reconstrueren worden belangrijke
ontwerpuitgangspunten in het kader van verduurzaming. Zeer aannemelijk
bovendien is dat de rol van architecten en constructeurs bij circulair bouwen groter
wordt.68 Om te waarborgen dat de circulaire ontwerpuitgangspunten tijdens het
bouwproces en na de oplevering worden toegepast, wordt ook de samenwerking
met de uitvoerende partij bij circulair bouwen nog belangrijker. De taken en
verantwoordelijkheden van architect, constructeur en aannemer zullen vloeiender
in elkaar overlopen. De constructeur kan m.i. een belangrijke rol spelen bij
de coördinatie en afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen de
verschillende bouwactoren. Het is een gemiste kans dat in het kader van het
wetsvoorstel Kwaliteitsborging geen aandacht is besteed aan veranderende rollen en
verantwoordelijkheden van private bouwactoren zoals architect en constructeur.
Ook opdrachtgever en opdrachtnemer verschieten in de circulaire bouw
van kleur. Dat komt vooral door de verschuiving op het gebied van
eigendomsverhoudingen in de bouw.69 Waar in de traditionele bouw de
opdrachtnemer en opdrachtgever contracteren, krijgen zij in een circulair
bouwproces (ook) de rol van aanbieder en afnemer. De opdrachtgever wordt
geen eigenaar van het project maar afnemer van het circulaire gedachtegoed,
die vooral geïnteresseerd is in gebruik en prestatie van het product in plaats van
het bezit daarvan. Het product, zoals de flexibele gevel, blijft eigendom van de
opdrachtnemer/producent. Daarmee wordt de opdrachtgever, in de zin van de
gebruiker of bewoner, een steeds belangrijkere samenwerkingspartner in de
bouwketen doordat hij zijn eigen woonruimte samenstelt vanuit het perspectief
van zijn levensloop. Een sturende rol van de opdrachtgever bij het daadwerkelijk
uitvoeren van circulaire ontwerpuitgangspunten blijkt in de praktijk

Zoals BREEAM, GPR en de Milieu Prestatieberekening Gebouw (MPG).
Zoals het Kalkbreite binnenhof in Zurich. Er wordt flexibel gewoond: de woningplattegronden
zijn aanpasbaar waardoor je er met meerdere generaties en diverse samenstellingen kunt wonen.
68
Vergelijk One Future Play, Samen circulair ontwerpen. Circulaire architectuur en bouw,
behoeftenonderzoek in opdracht van BNA, Amsterdam: BNA 2018, p. 95-60, 84,
via https://www.bna.nl/wp-content/uploads/2018/09/Samen-circulair-ontwerpen-PDF.pdf; H.
Heeger, Verkenning problematiek auteursrecht architecten bij renovatie, TU Delft 2014, p. 4.
69
Zie uitgebreid R. Koolhoven, C.W. Backes/M.N. Boeve, en D.R. Versteeg, Circulair bouwen
(preadvies Vereniging voor Bouwrecht), Den Haag: IBR 2018, p. 23 e.v.
66
67
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essentieel.70 De opdrachtnemer gaat vooral diensten leveren in plaats van het
verkopen en overdragen van een bouwproduct en blijft verantwoordelijk voor
onderhoud. Aan het einde van de levensduur neemt hij het product terug.71
Nieuwe financierings- en businessmodellen worden ontwikkeld, zoals lease,
koop/terugkoop, en ‘pay per use’ modellen, waarbij de gevelbouwer de gevel
na verloop van bepaalde tijd terugneemt.72 In de literatuur wordt aansluiting
gezocht bij de cascokoop als nieuw financieringsmodel: particulieren die de
buitenkant van de woning kopen en de binnenkant huren, inclusief lease- en
onderhoudscontracten voor alle huishoudelijke apparaten, elektronica, vloeren muurbedekking, badkamer en keuken. Na afloop van de levensduur van
het gebouwde nemen de bewoners hun hele interieurs, inclusief keuken en
badkamer mee naar een andere woning.73 De cascokoop wordt gezien als een
voorbeeld van verdienstelijking dat sterk aan verduurzaming in de bouwsector
kan bijdragen.74 Goederenrechtelijk bezien is zij echter nog niet zo eenvoudig
in te bedden in het BW.75
Vanzelfsprekend zijn slimme data cruciaal voor het slagen van een circulaire
bouwpraktijk. De technische staat van gebouwen en hun onderhoud kan er
beter mee worden gemonitord en gepland.76 Technologiebedrijven zijn daarom
misschien wel de belangrijkste nieuwe actoren in de circulaire bouw. Zij
verduurzamen de bouw zoals door 3D-printing, door de inzet van smart apps77
EBU 2018, p. 5.
Zie het concept Turntoo van architect Rau.
72
S. Brand, How Buildings Learn. What happens after they’re built, London: Penguin Books 1994; S.
Mohammadi en N. Slob, Circulair Vastgoed. Lessen uit de praktijk, 2016/6, p. 4.
73
Dat gebeurt bijvoorbeeld in Japan waar de levensduur van een gebouw wegens
aardbevingsgevaar 30 jaar is en alle gebouwen een gescheiden inbouw en casco hebben. Zie
Doepel 2015, p. 25.
74
Ook in de GWW-sector zou verdienstelijking kunnen bijdragen aan de circulaire economie,
bijvoorbeeld door de gunning van wegen als een dienst te overwegen waarbij de dienstverlener ook
op langjarig onderhoud en beheer inschrijft.
75
Zie Koolhoven e.a. 2018, p. 50 e.v.; M. van der Veen, M. Hulshof, H.D. Ploeger, ‘Cascokoop:
wenkend perspectief binnen een circulaire economie’, WPNR 2014/7033, p. 857-859; A.J. Mes,
H.D. Ploeger, B.A.M. Jansen, Preadvies KNB: Boek 5 van de toekomst, Den Haag: Sdu 2016, p.
160 e.v.; E. Lancksweerdt (e.a.), Preadviezen 2018, Burgerparticipatie in constitutioneel perspectief.
Vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking in het strafrecht. Partij-autonomie in het goederenrecht,
(Preadviezen 2018, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en
Nederland), Den Haag: BJu 2018, p. 253 e.v.
76
Mohammadi en Slob 2016, p. 10.
77
Bedrijven als Samsung, Essent en Philips maken gebruik van smart home apps waarmee
bewoners hun huis digitaal kunnen beheren en monitoren.
70
71
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en Internet of Things, waarbij vooral aan het slim gebruiken van sensoren in
gebouwen moet worden gedacht, zoals het Façade Identificatie Systeem (FIS).
De zogenoemde ruilgevel wordt in de praktijk verhuurd samen met een
service- en onderhoudscontract en smart data geeft de producent via een
FIS automatisch een signaal wanneer onderhoud noodzakelijk is.78 Verder
moet gedacht worden aan sensoren die de bezetting van werkplekken en
vergaderruimtes, de temperatuur op een afdeling of de nog schoon te maken
ruimtes inzichtelijk maken. Ook de opkomst van smart platforms (zoals
DARWIN79 en FLOOW280) voor het beheer van gebouwen, sloopafvalbanken
en het stimuleren van een deeleconomie is belangrijk. Bestaande digitale
tools in de bouwpraktijk, zoals BIM81, kunnen worden uitgebreid met het
materialenpaspoort of FIS waardoor een compleet digitaal beeld van een pand
kan worden verkregen. Door deze nieuwe technologieën wordt sterk bijgedragen
aan verduurzaming. Bovendien worden nieuwe diensten ontwikkeld, die onder
meer de juridische eigendom beïnvloeden. Zo kunnen energieleveranciers
mede-eigenaar worden van klimaatsystemen en logistieke partijen zullen
geïnteresseerd zijn in het opzetten van sloopafvalbanken.82 De Bouwagenda
streeft naar de ontwikkeling van één systeem voor data-uitwisseling tussen
de ketenpartners. UNETO-VNI wijzen er op dat de ambitie van een volledig
circulaire bouwsector in 2050 alleen haalbaar is met een probleemloze, digitale
informatie-uitwisseling. In 2018 tekenden de overheid en de bouwsector
gezamenlijk een intentieverklaring voor nog verdere digitalisering in de bouw.83

Een gevelelement identificeerbaar maken door er digitale informatie aan te koppelen.
Dit is een smart building platform voor gebouweigenaren, gebouwbeheerders en gebruikers.
80
Een Tilburgs platform voor duurzame huisvesting dat uitgaat van een deelprincipe
voor werkruimte, parkeerruimte, appartementen, hotels, etc. Zie ook Roadmap Circulaire
Gronduitgiften waarmee opdrachtgevers ook de grondexploitatie langs duurzame weg kunnen
laten verlopen. Vergelijk B. Kubbinga, A. Fischer, E. Achterberg, S. Ramkumar, M. de Wit, P.
van Heel, B. van Amerongen, M. Buijs, H. Brekelmans, A future proof built environment. Putting
circular business models into practice, ABN Amro & Circle Economy 2017, p. 16, via https://circleeconomy.com/future-built-environment.
81
Building Information Model.
82
Kubbinga e.a. 2017, p. 23.
83
Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- en Informatiseringprogramma opstelt
met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie.
Dat moet leiden tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de
levenscyclus en de circulaire bouwsector. Zie www.digidealgo.nl.
78
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Een stimulerend juridisch kader
De transitie naar een circulaire bouwsector vraagt om een stimulerend
juridisch kader dat de behoeften van de gebruikers ervan centraal stelt.
Essentieel daarbij is de aandacht voor samenwerking, rollen, taken en
verantwoordelijkheden van bouwactoren, zo blijkt uit de Bouwagenda.84 In de
huidige bouwpraktijk bestaat daarover vaak onduidelijkheid en worden geen
heldere afspraken gemaakt over ieders verantwoordelijkheden. Dat komt de
bouwveiligheid niet ten goede, zo zagen we hiervoor. Door de overheid wordt
een ambitieus doel gesteld: uiterlijk in 2021 moeten er voor een duurzame
bouwpraktijk stimulerende wetten en regels zijn in plaats van remmende.85
Te verwachten is dat toekomstige Europese afspraken over circulair bouwen
langzaam het juridische veld gaan veranderen. Tot nu toe zijn die Europese
beleidsregels nog niet erg richtinggevend. Ook het nationale beleid geeft
weinig houvast.86 De bouwpraktijk geeft zelf aan dat het bestaande afspraken-,
normen- en regelkader hier en daar knelt en dat de echte doorbraak in circulair
bouwen pas komt wanneer de overheid juridische kaders schept.87 Zolang
dat niet het geval is wordt het samenwerkingselement slechts incidenteel
meegenomen in de aanbestedingsfase door duurzaam partnerschap onderdeel
te maken van de gunningscriteria.88 Doorgaans wordt de huidige regelgeving
echter star bevonden en teveel ingericht op de traditionele situatie waardoor
zij remmend werkt.89 Een aantal knelpunten in het privaatrecht kan in kaart
worden gebracht.

Bouwagenda 2017, p. 24.
Bouwagenda 2017, p. 10-11; Backes, p. 26, 37. Volgens Backes is de Nederlandse omgevingswet
niet circulair en heeft Europese regelgeving met betrekking tot productregulering vaak een te
beperkte scope.
86
Vergelijk Backes 2017, p. 47, 48, 52; Koolhoven e.a. 2018, p. 62-67. Backes (2017, p. 65) noemt
als voorbeeld van een publiekrechtelijke lacune art. 5.9 van het Bouwbesluit en de nieuwe
Omgevingswet.
87
Zie EBU 2018, p. 4, 9; B. van Reijn, ‘Normen voor circulair bouwen’, in: Bouwkwaliteit in de
praktijk 2017/5. Zestien grote opdrachtgevers geven zelfs aan dat de overheid circulair bouwen
in wet- en regelgeving verplicht moet stellen wil het een grote vlucht gaan nemen. Zie Cobouw,
Bouwopdrachtgevers: ‘Overheid, stel circulair bouwen verplicht’, 19 februari 2019.
88
Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het project The Green House in Utrecht. Duurzaam
partnerschap en gastheerschap wogen samen voor 45 % mee bij de gunning. Zie EBU 2018, p. 23.
89
One Future Play 2018, p. 83-84.
84
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Ten eerste is gebleken dat aan de ontwerperszijde circulair bouwen extra
verantwoordelijkheden en risico’s meebrengt.90 Niet alleen circulair bouwen
overigens. Architecten en constructeurs hebben in toenemende mate te
maken met ‘wicked problems’91 van verduurzaming, schaarse grondstoffen
en vergrijzing. De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs nog
een manifest uit om de aandacht te vestigen op de huidige onverantwoorde
risicobeheersing en nauwelijks te verzekeren aansprakelijkheden van
Nederlandse architecten.92 Ten tweede zijn voor opdrachtgevers en producenten
passende, flexibele(re) regels nodig over de eigendomsverhouding bij
toepassing van circulaire bouwproducten en –materialen. Zoals het wijzigen
van erfpachtvoorwaarden om bijvoorbeeld de lease93 van gevels of daken
via erfpachtconstructies mogelijk te maken en een mogelijke verruiming
van de natrekkingsregels.94 Flexibele regels zijn ook nodig als het gaat om
garanties. De sterke garantiecultuur lijkt een belemmering te vormen bij
circulaire projecten.95 Daarnaast moeten nieuwe financieringsconstructies96
in de bouw worden ontwikkeld zoals ‘pay per use’, terugkoopbedingen
of statiegeldconstructies die in onderhoudscontracten kunnen worden
opgenomen.97 En meer in het algemeen is een juridisch kader nodig dat

EBU 2018, p. 20.
91 Vergelijk ook S. Nysten, S. Pauwels, E. van Zimmeren, ‘Architect 2.0 – Juridische knelpunten
in het Belgisch wettelijk kader voor architecten’, TBO 2018/4, p. 272-285, 272, die wijzen op de
uitdagingen voor opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers als gevolg van problemen met
duurzaamheid, vergrijzing, verstedelijking en mobiliteit.
92
Manifest BNA 2018; Handreiking Aansprakelijkheid BNA 2018 waarin voor een begrenzing van
aansprakelijkheid van de architect wordt gepleit. Vergelijk S. van Gulijk, European Architect Law.
Towards a New Design (diss. TiU), Antwerpen/Apeldoorn: Maklu 2008 over de aansprakelijkheid
van architecten in Europees perspectief.
93
Koolhoven noemt het modulair ‘leasedak’ dat na verloop van een bepaalde periode kan worden
vervangen en terug gaat naar de producent. Ook Van der Veen e.a. 2014, p. 857-859.
94
Zie daarover P.J. van der Plank en D. de Jong, ‘Instrumenteel gebruik van het recht van erfpacht
in het kader van circulair bouwen’, WPNR 2019/7224, p. 64-71.
95
EBU 2018, p. 11.
96
EBU 2018, p. 6; Mohammadi en Slob 2016, p. 5; Doepel 2015, p. 26.
97
Doepel 2015, p. 26 wijst op lease- en statiegeldconstructies waarbij de producent
eigenaar van en/of verantwoordelijk voor hergebruik van het product blijft. Hij ziet vooral
kansen bij onderhoudscontracten waarbij bedrijven onderhoud, energieverbruik en
verwijdering of herplaatsing van componenten op zich neemt. Dat vraagt om een alternatieve
productverantwoordelijkheid.
90
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duurzame, interdisciplinaire en innovatieve samenwerking faciliteert.98 In
de huidige wet- en regelgeving krijgt samenwerking tussen bouwactoren
vooral in bilaterale rechtsverhoudingen gestalte en hebben de geldende regels
veelal een repressief karakter.99 Bovendien zijn de belangrijkste contracten
voor samenwerking in bouwprojecten versnipperd in privaatrechtelijke
wet-geving opgenomen. Het wettelijk kader voor bouwovereenkomsten is
hoofdzakelijk in Boek 7 BW te vinden waar voor bijzondere overeenkomsten
aanvullende regels zijn opgenomen.100 Er zijn in ieder geval drie bijzondere
overeenkomsten in opgenomen die bouwwerkzaamheden kunnen betreffen:
de overeenkomsten van opdracht, aanneming en koop. Ieder van deze
overeenkomsten kent een eigen regime aan eenzijdige rechten, plichten,
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen niet meer dan twee
bouwactoren. Fragmentatie in regelgeving leidt tot inefficiëntie in de totale
keten.101 Terwijl vanuit een circulair perspectief door bouwactoren gedurende
de hele levensduur van een gebouw zal worden samengewerkt en de duurrelatie
van bouwpartijen en flexibiliteit in samenwerking centraal staan. Vernieuwing
in samenwerkingsvormen en innovatieve contracten waarbij die vloeiende
relaties tot uiting komen zijn in de praktijk al volop waarneembaar: allianties102,
allianties-light103, ronde tafels104 , ketensamenwerking105 en andere geïntegreerde
samenwerkingsvormen zoals onder de UAV-GC, Design & Build, Design
Build Finance Maintain & Operate (DBFMO)106, Design Build Maintain &

Vergelijk SER 2016, p. 15, 73; EBU 2018, p. 5, 9, 23-25; M.A.B Chao-Duivis ‘Privaatrechtelijke
aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen’ in TBR 2017/139,154 en
TBR 2018/1,56.
99
Zie uitgebreid Van Gulijk 2010.
100
Bij de voorbereiding van Boek 7 BW is onderkend dat er talloze contracttypen voor een
afzonderlijke wettelijke regeling vatbaar zijn.
101
Bouwagenda 2017, p. 9.
102
Zie Asser/Van den Berg 7-VI 2017/297-299.
103
Vergelijk D. Dubbeling, ‘Bouwprojecten door opknippen vaak negatief beïnvloed’, Bouwmarkt
2015/2, p. 5-7.
104
Bij BAM wordt gewerkt met zogenoemde Ronde Tafels waarin vanaf het begin door alle
benodigde disciplines wordt samengewerkt: opdrachtgever, ontwerper, constructeur, installateur,
kostendeskundige en aannemer.
105
M.A.B. Chao-Duivis en J.W.F. Wamelink, Juridische aspecten van ketensamenwerking: Naar
een multidisciplinaire benadering, Preadvies VBR 2013, Den Haag: IBR 2013. Zie ook de in
2018 door de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking opgestelde Modelcontracten
Ketensamenwerking.
106
DBFMO-contracten voldoen grotendeels maar worden nog niet op grote schaal toegepast.
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Remove BMR)107, en DBFMO-Deconstruct contracten108. De verdienstelijking
van bouwactiviteiten is hiermee al in gang gezet. Onderhoud, reparatie of
duurzame sloop worden al van meet af aan mee gecontracteerd. Belangrijk
voordeel van dergelijke contractvormen is dat zowel de primaire bouwactoren
als de partijen die na de bouw verantwoordelijk zijn voor onderhoud of slimme
technologieën in het gebouw vanaf het eerste moment bijeenkomen om het
project in te kaderen. Dat betekent dat naast de bouwfase zelf, de voorfase
van project én de fase nadat het gebouwde is opgeleverd steeds belangrijker
worden voor de contractvorming.109 Innovatie van contractvormen door de
bouwpraktijk zelf is essentieel voor de ontwikkeling van circulair bouwen.
Echter, nu bouwkwaliteit onder de maat is als gevolg van o.m. gebrekkige
samenwerking in de bouw is ook wettelijke regie nodig. De huidige regulering
van bouwcontracten vraagt in ieder geval op twee aspecten nadrukkelijke
aandacht van de regering: de samenhang van bouwcontracten in de wet en een
wettelijke minimumregulering voor circulaire zorgplichten.

Dit contract werd voor de realisatie van de tijdelijke rechtbank Amsterdam gebruikt. Ook de
verwijdering en het hergebruik van het gebouw werden in dezelfde opdracht gecontracteerd.
108
Kubbinga e.a. 2017, p. 18.
109
Ontleend aan een interview met de bouwers van het gerechtsgebouw in Cobouw, 2018/11.
107
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In dit vierde deel bespreek ik twee alternatieven voor de huidige regulering van
bouwcontracten, die nodig zijn met het oog op bouwveiligheid in een circulaire
bouwpraktijk. Het eerste alternatief ziet op de wettelijke samenhang in de
regulering van bouwcontracten. Het tweede gaat over het introduceren van een
wettelijke minimumregeling van circulaire zorgplichten voor bouwactoren.

4.1 Wettelijke samenhang in de regulering van bouwcontracten
Het wettelijk kader voor bouwovereenkomsten is hoofdzakelijk in Boek 7 BW
te vinden waar voor bijzondere overeenkomsten aanvullende regels zijn neergelegd.110 Er zijn in ieder geval drie benoemde, bijzondere overeenkomsten in
opgenomen die bouwwerkzaamheden kunnen betreffen: de overeenkomsten
van opdracht, aanneming en koop. Daarnaast is ook de bewerking van zaken
een voor de bouwpraktijk belangrijke rechtsfiguur, maar deze heeft geen zelfstandige wettelijke regeling. In de praktijk bestaat vaak overlap tussen genoemde overeenkomsten, waardoor kwalificatievragen ontstaan. Bijvoorbeeld bij het
leggen van een tegelvloer, de installatie van een prefabkeuken, of de bestelling
van een nog te ontwerpen en nadien te installeren product. De kwalificatie van
de betreffende overeenkomsten is belangrijk omdat daarmee wordt bepaald welk
regelstelsel van toepassing is en welke rechten en plichten contractspartijen hebben.111 Ten tijde van de totstandkoming van Boek 7 BW bestond de noodzaak om
bestaande vormen van dienstverlening van elkaar af te scheiden en daar afzonderlijke rechten en plichten voor op te nemen. Zo zijn ook voor de overeenkomsten van koop, aanneming en opdracht afzonderlijke regelstelsels opgenomen in
het BW, waarbij van meet af aan werd onderkend dat zij (te) dicht tegen elkaar
aan schuren.112
Opdracht, aanneming en koop afgebakend
Het bouwproces kan globaal worden opgedeeld in de ontwerpfase, de
aanbestedingsfase, uitvoeringsfase, oplevering en de periode na oplevering (ook
wel de onderhoudsfase). Voor de ontwerpfase wordt doorgaans, zeker in het
Bij de voorbereiding van Boek 7 is onderkend dat er talloze contracttypen voor een afzonderlijke
wettelijke regeling vatbaar zijn.
111
Ingeval een non-conforme levering is artikel 7:17 BW in beginsel niet van toepassing op
het aannemingsgedeelte van de koop-/aannemingsovereenkomst omdat het is gesitueerd in
de kooptitel. Ook de ‘Vormerkung’ is een onderwerp waarvoor de kwalificatievraag relevant is.
Vergelijk Bruggeman 2010, p. 58-59; Zie P. Klik, Koop en consumentenkoop, Deventer: Wolters
Kluwer 2017, nr. 9.3.
112
Zie Asser/van den Berg 7-VI 2017/25-27.
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traditionele bouwmodel113, door opdrachtgever en architect een overeenkomst
van opdracht gesloten. Die overeenkomst is wettelijk gereguleerd in Titel 7.7
BW. Bij de totstandkoming van die titel hebben de wetsbepalingen bewust een
algemeen karakter gekregen om de verschillende soorten overeenkomsten
van opdracht die in de praktijk bestaan te verbinden.114 Wel werd de
overeenkomst van opdracht sterk afgebakend van aanpalende (bijzondere)
overeenkomsten115 zoals het auteurscontract116, de arbeidsovereenkomst en de
aannemingsovereenkomst die uitvoering van het ontwerp door de aannemer
in zijn relatie tot de opdrachtgever reguleert. Opdracht en aanneming werden
afzonderlijk, parallel, geregeld vanwege het eigen karakter van de aanneming
van werk en de wenselijkheid om voor die overeenkomst alle relevante regels
te verenigen in één titel.117 In de literatuur is deze keuze van de wetgever
meermaals bekritiseerd118 en bepleit dat de aannemingsovereenkomst
evenzogoed in een gelaagde structuur binnen het kader van de opdracht
had kunnen vallen.119 Daarmee hadden af bakeningsproblemen tussen beide
overeenkomsten voorkomen kunnen worden.120 Het hoofdcriterium voor die
af bakening is dat aanneming van werk stoffelijke voorwerpen betreft, terwijl
onder opdracht alleen werken van intellectuele aard vallen.121 Verwarrend
De opdrachtgever sluit twee bilaterale overeenkomsten, één met de architect en één met de
aannemer.
114
Nota naar aanleiding van het eindverslag, 21 juni 1992, Kamerstukken II 1991/92, 17
779, nr. 13, p. 1-2. De wetgever heeft geprobeerd een zekere mate van eenheid tussen de
bijzondere overeenkomsten van opdracht te behouden en tevens het zoeken naar verbanden en
overeenkomstige ontwikkelingen bij verschillende vormen van opdracht te stimuleren. Asser/Tjong
Tjin Tai 7-IV 2018/43-44.
115
Ook de arbeids- en vervoersovereenkomst, bewaarneming en de overeenkomst tot uitgifte van
werken.
116
Bij de totstandkoming van Titel 7.1 BW werd vastgehouden aan de regeling van het
auteurscontract in de Auteurswet uit 1912. Er is dus geen afzonderlijke regeling over het
auteurscontract opgenomen in Boek 7 BW.
117
Kamerstukken II 1991/92, 17 779, nr. 8, p. 2. Zie over de totstandkoming van de
aannemingstitel en het politieke debat dat daaraan voorafging Asser/van den Berg 7-VI 2017/7; J.M.
Hebly, ‘De ontvangst van de nieuwigheden in de Titel aanneming van werk’, TBR 2018/9, p. 882887; S. van Gulijk, ‘De titel Aanneming van werk in de vergelijking: Belgisch aannemingsrecht en
de PELSC (2007), TBR 2018/9, p. 912-918.
118
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/35.
119
Ook zo T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Service Contracts in the Dutch Civil Code’ in: R. Zimmermann,
Service Contracts, Tubingen: Mohr Siebeck 2010, p. 172-173.
120
Tjong Tjin Tai wijst op grensgevallen. Zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/37.
121
Overigens lijkt dat materiële karakter van de aannemingsovereenkomst ondergeschikt te zijn
aan de zinsnede ‘vervaardigen en bewerken’. In Belgisch en Frans recht is dit anders. Asser/Tjong
Tjin Tai 7-IV 2018/35,37.
113
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is dat de opdracht in beginsel alle overeenkomsten omvat die strekken tot
het verrichten van werkzaamheden, maar dat de aannemingsovereenkomst
daarvan is uitgezonderd.122 Dit wordt wel gezien als een ongelukkige keuze
van de wetgever die een onvoldoende aanhankelijkheid aan de gelaagde
opbouw van het BW verraadt.123 De regeling van de aannemingsovereenkomst
in Titel 7.12 BW is vrij beknopt en werd nadrukkelijk gezien als aanvulling
op al bestaande zelfregulering zodat de wet richtsnoeren kon bieden bij het
opstellen, herzien, interpreteren en toetsen van algemene voorwaarden.124 Bij
de totstandkoming van de aannemingstitel is ervoor gekozen geen afzonderlijke
regeling voor bewerking van zaken op te nemen. Bewerking doet zich voor
als een bestaande roerende, onroerende of stoffelijke zaak wordt gerepareerd,
onderhouden of gereinigd.125 De wetgever oordeelde hierover: “Verbouwingen
van of veranderingen en reparatie aan bestaande gebruiksvoorwerpen of
bouwwerken horen onder de scope van aanneming van werken.”126 Ten slotte
bestaan in de praktijk ook af bakeningsproblemen tussen aanneming van werk
en de koopovereenkomst.127 De kooptitel128 is immers ook van toepassing op de
koop van onroerend goed en daarmee relevant voor de bouwpraktijk. In 2003
is Boek 7 BW expliciet met het oog daarop aangevuld met bepalingen die de
particuliere koper van woningen moet versterken.129 In de praktijk wordt bij de
koop van nieuwbouwwoningen, waarbij zowel de grond wordt gekocht (ex art.
7:1 BW) als de bouw van een huis wordt overeengekomen (ex art. 7:750 BW),
een model koop-/aannemingsovereenkomst met daarbij behorende algemene

Vergelijk S.C.J.J. Kortmann, ‘De overeenkomst van opdracht, de lastgeving en de
geneeskundige behandelingsovereenkomst’, WPNR 1990/5982.
123
Alleen voor zover het de arbeidsovereenkomst en de vervoersovereenkomst betreft acht hij deze
keuze gerechtvaardigd. Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/35.
124
Alleen voor specifieke onderwerpen die geen algemene regeling kennen in Boek 3 of 6 BW zijn
aanvullende bepalingen opgenomen. Zie MvT, Kamerstukken II 1992/93, 23 095, 3, p. 13-15.
125
Zie Asser/van den Berg 7-VI 2017/26-28.
126
MvA, Kamerstukken I 2002/03, 23 095, 38a, p. 9-10. Anders Tjong Tjin Tai die wijst op
rechtspraak waaruit blijkt dat in het wettelijk stelsel van aanneming van werk juist besloten ligt
dat de aanneming van werk beperkt moet worden uitgelegd. Zie Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/37
onder verwijzing naar HR 6 maart 1991, NJ 1991/415.
127
J.M. van Dunné, ‘De bouwovereenkomst’, in: P.G.J. van den Berg en W.A. Zondag (red.),
Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of
synergie?, (Serie SI-EUR, nr. 34), Deventer: Kluwer 2003, p. 81-113, 82.
128
Deze werd al in 1991 geïntroduceerd. Zie Kamerstukken I 1989/90, 16 979, nr. 8, p. 2.
129
Zie art. 7:2, 7:3 en 7:8 en de aanvulling van art. 7:26 BW. Zie Klik 2017, nr. 2.2.
122
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voorwaarden gebruikt.130 Essentieel voor de af bakening tussen koop en
aanneming is het persoonlijke karakter van de aannemingsovereenkomst,
terwijl het bij de koopovereenkomst doorgaans veel minder van belang is
wie de persoon van de verkoper is.131 Bij aanneming van werk maakt de
arbeidsprestatie van de aannemer bovendien onderdeel van de overeenkomst
uit. Dat is uitdrukkelijk niet het geval bij koop.132 Verder is van dominantie
of ondergeschiktheid van één van beide overeenkomsten geen sprake. Het
koop- en aannemingselement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om de
overeenkomst te kunnen uitvoeren. Als gevolg zijn beide titels van toepassing.133
Hoewel het koop- en aannemingselement nauw met elkaar verband houden,
vormen zij ieder een afzonderlijk benoemd contract.134 Veel zal af hangen van
de concrete omstandigheden van het geval, maar bij de koop van nieuwbouw
kunnen het kooprecht en het bouwrecht niet los van elkaar worden gezien.135
Meer samenhang in bouwovereenkomsten
Met circulair en veilig bouwen hoog op de agenda verdienen de plaatsbepaling
en samenhang van de belangrijkste bouwcontracten in Boek 7 BW opnieuw
aandacht. De keuzes die de wetgever begin jaren ’90 van de 20ste eeuw maakte
om bestaande vormen van dienstverlening wettelijk bezien strikt van elkaar te
scheiden komen door genoemde ontwikkelingen onder druk te staan. Boek 7
BW heeft bewust een open karakter gekregen en geeft ruimte voor wijzigingen,
bijvoorbeeld als gevolg van praktische behoeften en toekomstige

Uitgebreid E.M. Bruggeman, De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief (diss.
TUDelft), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010. Ook tussen aanneming van werk en het
turnkey-contact bestaan vergelijkbare af bakeningsproblemen. Zie Asser/Van den Berg 7-VI 2017/35.
131
Vergelijk Asser/Van den Berg 7-VI 2017/34.
132
Bruggeman 2010, p. 62. Ook zo Castermans en Krans 2003, p. 104. Die gedachte vindt haar
grondslag in de wortels van de aanneming van werk als dienstverleningscontract. Vergelijk
ook de Franse en Belgische regeling waar een scherp onderscheid bestaat tussen koop- en
aannemingsovereenkomsten. Zie P. Brulez, Koop en aanneming: faux amis? (diss. KULeuven),
Antwerpen – Cambridge: Intersentia 2015, p. 3.
133
Zie Asser/Van den Berg 7-VI 2017/34; Bruggeman 2010, p. 62; Castermans en Krans 2003,
p. 104. Zie over deze en andere kwalificatieproblemen Asser/Hijma 7-I* 2013/17. In de PG is als
gemengde overeenkomst aangemerkt de koop van zaken die op maat gemaakt moeten worden,
zoals een maatpak. MvT, Parl. Gesch, Boek 7, p. 70.
134
Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2019/67. Vergelijk Klik 2017, nr. 2.3.
135
Tussen Titel 7.12, afdeling 2 BW en de artikelen voor de koop van tot woning bestemde
onroerende zaken (art. 7:2, 7:8 en 7:26 lid 4 BW) bestaat als gevolg veel overlap. Zie Asser/Van den
Berg 7-VI 2017/34; Klik 2017, nr. 9.4.
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ontwikkelingen.136 De huidige ontwikkelingen laten zowel behoefte (vanuit de
bouwpraktijk) als noodzaak (ten behoeve van bouwveiligheid) zien om te
herbezinnen op de bestaande wettelijke schotten tussen bouwgerelateerde
overeenkomsten in Boek 7 BW.137 Samenwerking tussen bouwactoren is
tot op heden te vaak problematisch, terwijl een circulaire bouwpraktijk van
bouwactoren een intensivering in samenwerking door toenemende innovatie
en interdisciplinariteit vereist. Daarbij staat niet zozeer de bilaterale en
gefaseerde overeenkomst tussen twee bij de bouw betrokken partijen centraal,
maar de levenscyclus van een gebouw. Bouwactoren hebben te maken met
sterk gefragmenteerde wet- en regelgeving en diffuse verantwoordelijkheden.
Flexibilisering van die wet- en regelgeving is nodig en de huidige schotten
tussen bouwcontracten in Boek 7 BW verdienen heroverweging. Boek 7
BW heeft een grote gemeenschappelijke deler: het is gebaseerd op gedeelde
‘hoofdtrekken’ van groepen van overeenkomsten zoals het genot van
een goed (koop, huur) of overeenkomsten gericht op het verrichten van
werkzaamheden door de ene en ten behoeve van de andere partij (opdracht,
arbeidsovereenkomst, aanneming van werk). De bakermat van de overeenkomst
van opdracht en aanneming is de dienstverleningsovereenkomst.138
Die dienstenovereenkomst ligt ook ten grondslag aan Europese
harmonisatiegedachten, zoals die die zijn neergelegd in de Principles of
European Law on Service Contracts (PELSC)139. De bouwcontracten aanneming
van werk, de architectenovereenkomst en de bewerking van zaken zijn in de

Kamerstukken I 1989/90, 16 979, nr. 8, p. 2; W.H.M. Reehuis en E.E. Slob (red.), Invoering
boeken 3, 5, 6. Boek 7 Bijzondere overeenkomsten. Titels 1, 7, 9 en 14, (Serie Parlementaire
Geschiedenis van het NBW).
137
Vergelijk One Future Play 2018, p. 60 waar wordt gesteld: “Hoe minder geschieden de
ontwerpfase en de bouwfase zijn, hoe beter circulariteit of duurzaamheid integraal meegenomen
kan worden.” Zie ook SER 2016, p. 15: “Kortom, samenhang, consistentie en samenwerking
vormen de trefwoorden voor een effectief overheidsbeleid voor een circulaire economie.” en p. 73.
138
Dat is ook terug te zien in art. 7:400 BW lid 1, waaruit blijkt dat niet zozeer het verrichten
van werkzaamheden als wel het verlenen van diensten in de praktijk onder de overeenkomst
van opdracht wordt begrepen. Vergelijk Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/15-16; Asser/Van den
Berg 7-VI 2017/19; Chao-Duivis, TBR 2018/56. Zie ook art. 4 Dienstenrichtlijn. In België
fungeert de dienstenovereenkomst nog altijd als moederovereenkomst voor bouw gerelateerde
werkzaamheden. Zie Brulez 2015, p. 8-9.
139
Deze overkoepelende modelregels voor de rechtsverhouding opdrachtgever – dienstverlener
kwamen in 2007 tot stand in het kader van Europees onderzoek. J. M. Barendrecht, C. Jansen, M.
Loos, A. Pinna, R. Cascão & S. van Gulijk, Principles of European Law: Services Contracts (PELSC),
München: Sellier European Law Publishers 2007.
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PELSC als species van die dienstenovereenkomst opgenomen.140 Ook in de
Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de Principles of European
Contract Law (PECL) is voor die benadering gekozen. De reden om de
verschillende typen bouwcontracten als zodanig samen te brengen onder één
overkoepelende moederovereenkomst is dat zij op dezelfde kernverplichtingen
zijn gebaseerd: informatie-, onderzoeks- en waarschuwingsverplichtingen
betreffende de te verrichten dienst ten behoeve van de opdrachtgever.141 Door
op die manier de verantwoordelijkheden van bouwpartijen te kaderen kan
de benodigde wettelijke samenhang tussen die verschillende contracttypen
worden verbeterd. Daarbij kan m.i. ook nadrukkelijker de verbinding met
de koop van nieuwbouwwoningen of roerende zaken ten behoeve van de
bouw van onroerende zaken (zoals gevelpanelen) worden gezocht. Ook de
samenhang met bewerking van zaken vergt aandacht omdat die rechtsfiguur
in een circulaire economie allerlei nieuwe activiteiten meebrengt. Denk
aan meerjarig onderhoud, beheer, reparatie, revisie en hergebruik van
(onderdelen van) gebouwen en materialen. In de praktijk wordt over die
bewerkingscomponent doorgaans afzonderlijk gecontracteerd, terwijl
bewerking in de wet is geïntegreerd in de aanneming van werk regeling. Ter
vergelijking: in de PELSC is wel een onderscheid gemaakt tussen bewerking
en aanneming.142 De bewerking van zaken is er als een zelfstandige, benoemde
dienstenovereenkomst gereguleerd. De rechtvaardiging daarvoor is dat het bij
bewerking niet om een nieuw te vervaardigen zaak gaat maar om een bestaande
zaak waar aan wordt gewerkt.143 Ten behoeve van kwalificatievragen144 is
toegelicht dat wanneer traditionele aannemingswerkzaamheden worden
verricht aan een bestaand gebouw of aan een bestaande andere onroerende
zaak, de overeenkomst moet worden gekwalificeerd als aanneming.145 Kleine
J.M. Barendrecht, S. van Gulijk, C.E.C. Jansen & M.B.M. Loos, ‘Principles of European Law on
Service Contracts’ (PELSC) in bouwcontractenrechtelijk perspectief, TBR 2008/136, p. 689-705.
141
Barendrecht e.a. 2008, p. 704.
142
Ook in de DCFR 2009 is het onderscheid tussen aanneming van werk en bewerking van zaken
gemaakt.
143
Loos betoogde dat verbouwingen niet onder de regeling van aanneming van werk vallen, zie
M.B.M. Loos, ‘Consumentenbescherming bij de koop van onroerende zaken en aanneming van
werk: een nog altijd onevenwichtig en onvoldoende doordacht wetsvoorstel’, NTBR 2002/8, p. 356367, 363.
144
De bepalingen in de PELSC m.b.t. aanneming van werk en bewerking van zaken vertonen
veel overeenkomsten, bijv. over niet-nakoming, waardoor kwalificatievragen minder spelen.
Barendrecht e.a. 2008, p. 702.
145
Art. 2:101 lid 3 PELSC.
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onderhoudswerkzaamheden aan onroerende zaken, zoals het ontstoppen van
afvoerpijpen, zouden zonder meer moeten worden gekwalificeerd als bewerking
van zaken.146 Wanneer ‘reparaties’ echter het karakter hebben van renovatie- of
restauratiewerkzaamheden, wordt de grens naar aanneming overschreden.147
Ten slotte, is de samenhang tussen de overeenkomst van opdracht en
auteursrechten van belang. Voor de rechtsverhouding architect-opdrachtnemer
zijn auteursrechtelijke vraagstukken, m.n. zij die het persoonlijkheidsrecht van
de architect raken, essentieel in relatie tot de opdrachtgever. In het kader van
circulair bouwen wordt de multifunctionaliteit en flexibiliteit van gebouwen
belangrijker waardoor architecten steeds vaker betrokken zullen worden
bij verbouwingen. Voor de herbestemming van gebouwen wordt echter niet
automatisch de oorspronkelijke architect gecontracteerd. Vaak ontstaan dan
problemen met de auteursrechten van die architect op het oorspronkelijke
gebouw, zoals recent aan de orde was in de Naturalis-zaak.148 Ook het feit dat
de architect niet steeds meer de enige ontwerper is, en daarmee niet langer de
enige auteur van een ontwerp, zal het belang van het auteursrecht vermoedelijk
alleen maar doen toenemen.149
De Belgische en Duitse bouwcontracten in de wet
Inspiratie voor meer samenhang kan ook worden ontleend aan zowel de
Belgische als de Duitse wettelijke regelingen.150 Ik bespreek kort de regeling van
bouwcontracten in beide stelsels.
Naar Belgisch recht wordt samenhang in bouwcontracten gecreëerd door één
moederovereenkomst voor de verschillende bouwcontracten aan te wijzen,
‘de huur van werk en diensten’. In de Belgische rechtswetenschap wordt

Barendrecht e.a. 2008, p. 700. Zie ook art. 3:101 lid 2 PELSC.
In de literatuur is gewezen op mogelijke grensconflicten, zoals wanneer het onderhouds- en
verbouwingswerkzaamheden aan bouwwerken betreft waarbij sprake is van een combinatie van het
vervaardigen van nieuwe zaken en het bewerken van bestaande zaken. Asser/van den Berg 7-VI 2017/28.
148
Rb. Den Haag, 1 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9231 (Naturalis). De voorgenomen
verbouwing van het interieur van het Naturalisgebouw werd door de rechter als een aantasting in
de zin van artikel 25 lid 1, aanhef en onder d van de Auteurswet (Aw) gekwalificeerd.
149
Vgl. Heeger 2014, p. 4; Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/40; Nysten, Pauwels en van Zimmeren,
‘Architect 2.0 – Juridische knelpunten in het Belgisch wettelijk kader voor architecten’, TBO
2018/4, p. 272-285, 273.
150
EIB 2014, p. 27.
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bediscussieerd of het wettelijk onderscheid tussen de koop- en
aannemingsovereenkomst nog relevant is en of een eenheidsovereenkomst
niet passender zou zijn.151 Is het verschil tussen goederen en diensten
nog steeds onderscheidend en wat is nu precies de eigenheid van een
aannemingsovereenkomst die het onderscheid met koop rechtvaardigt?
Een meer verregaande vraag die wordt gesteld is die naar het bestaansrecht
van de dienstenovereenkomst als afzonderlijke benoemde overeenkomst.152
Enige toelichting is vereist: naar Belgisch recht is de aannemingsovereenkomst
onderdeel van de algemene bepalingen omtrent huur van werk en diensten.
Aanneming van werk is één van de drie hoofdsoorten en betreft, anders
dan de Nederlandse regeling, slechts bouwwerken.153 Toch is de scope van de
aanneming van werk er ruimer omdat onder het aangenomen werk zowel
materiële als intellectuele opdrachten vallen. Onder Nederlands recht is de
aanneming van werk juist sterk afgebakend van de overeenkomst van opdracht
en heeft aanneming louter betrekking op werken van stoffelijke aard.154 De
Belgische aannemingsovereenkomst heeft zich hierdoor ontwikkeld tot
een zeer brede dienstenovereenkomst waar ook de overeenkomst met de
architect155 wettelijk gezien onder valt.156 De samenhang tussen ontwerp- en
uitvoeringsactiviteiten is er daardoor groot. Die samenhang is ook terug te zien
in aanvullende wetgeving, zoals de per 1 juli 2018 in werking getreden wet
betreffende de verplichte verzekering van de civiele aansprakelijkheid
van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector,157 die
Brulez 2015, p. 5.
Brulez 2015, p. 9.
153
Vergelijk art. 1779 Belgisch BW.
154
Asser/Van den Berg 7-VI 2017/25; Asser/Tjong Tjin Tai 7-VI 2018/37.
155
De overeenkomst met de architect wordt ook aangeduid als architectenovereenkomst. F.
Burssens (mmv L. de Smijter), Aannemingsrecht in hoofdlijnen (2e herziene uitgave), Maklu:
Antwerpen/Apeldoorn 2015, p. 30.
156
Kritiek is er dat de aannemingsovereenkomst hierdoor een soort restcategorie is die compleet
wordt overgeleverd aan het algemene verbintenissenrecht. Vergelijk Brulez 2015, p. 43 die daar
anders over denkt.
157
Wet 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke
aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van
werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming
van de titel en van het beroep van architect, BS 9 juni 2017; S. van Gulijk, ‘Eindelijk: de
verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor àlle Belgische bouwpartijen’, TBR
2017/171; K. Uytterhoeven, ‘De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de
tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners
in de bouwsector van werken in onroerende staat: een eerste aanzet naar een algemene
verzekeringsplicht in de bouwsector?’, TBO 2017/5-6.
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genoemde bouwactoren verplicht hun wettelijke tienjarige aansprakelijkheid na
oplevering te verzekeren. Tegelijkertijd speelt de herziening van het wettelijk
monopolie van Belgische architecten. De opdrachtgever is naar Belgisch
recht voor zowel nieuwbouw als voor bewerking van bestaande bouw wettelijk
verplicht een beroep te doen op de architect voor ontwerpwerkzaamheden.158
Nu de rol van architect in de 21ste eeuw sterk verandert en architecten
zich meer gaan bezighouden met interdisciplinaire vraagstukken,159 wordt
bekeken of het wettelijk monopolie de bouwpraktijk niet belemmert. Het
zou duurzaamheidsinitiatieven vertragen en duurder maken en onnodige
juridische hindernissen opwerpen bij circulair bouwen. Gepleit wordt voor een
aanpassing van de ontwerp- en toezichtstaak van de architect. De rol en taken
van de architect zouden minder op zichzelf moeten staan, maar meer moeten
aansluiten bij andere bouwactoren.160
Ook het Duitse bouwrecht is volop in ontwikkeling. Per 1 januari 2018 is
de wetgeving omtrent aanneming van werk er ingrijpend uitgebreid en
gemoderniseerd en heeft het de regels omtrent het ‘Werkvertrag’ (uit 1896)
vervangen. De aannemingsovereenkomst heeft er nu, net als in Nederland,
een afzonderlijke wettelijke grondslag in de titel ‘Werkvertrag und ähnliche
Verträge’ en tussen verschillende bouwgerelateerde contracten is een bewuste
wettelijke samenhang gecreëerd.161 Met deze wets-herziening is ook de
samenhang tussen aanneming van werk en koop162 bewust benadrukt. Anders
dan naar Nederlands recht is de aanneming van bouwwerkzaamheden, het
‘Bauvertrag’163, onder Duits recht een afzonderlijk

Artikel 4 Architectenwet.
K. Uytterhoeven, De architect in de 21ste eeuw, Antwerpen: Intersentia 2016, p. 290; Nysten e.a.
2018, p. 273.
160
Nysten e.a. 2018, p. 278.
161
Boek 2 Titel 9, § 631-651 Bundesgesetszbuch (BGB); A. Roquette en D. Schweiger, ‘Germany
enacts New Construction Law’, International Construction Law Review 2017/4, p. 443-448; T.
Karczewski, ‘Der neue alte Bauträgervertrag’, NZBau 2018/6, p. 328-383, p. 328.
162
Uit § 650 BGB blijkt dat de paragrafen over koop ook van toepassing zijn op overeenkomsten
betreffende de levering van roerende zaken die de leverancier nog tot stand moet brengen met
door hem te leveren materialen.
163
Vergelijk § 650a BGB: “(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die
Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder
eines Teils davon. (…) (2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag,
wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von
wesentlicher Bedeutung ist.”
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benoemde overeenkomst.164 Vervolgens is, vergelijkbaar met het Nederlandse
BW, het ‘Verbraucherbauvertrag’ opgenomen met daarin wettelijke regels
voor aannemers die met particulieren contracteren.165 Dan vallen er nog twee
bouwgerelateerde contracten onder de Titel ‘Werkvertrag’; de overeenkomst
met architecten en ingenieurs (‘Architekten- und Ingenieurvertrag’)
en het ‘Bauträgervertrag’, welke laatste te vergelijken is met de koop-/
aannemingsovereenkomst zoals wij die in het Nederlandse recht kennen. De
architectenovereenkomst heeft nu een eigen wettelijke grondslag en is niet langer
onder de aanneming van werk gebracht.166 Ter vergelijking: onder Nederlands
recht hebben de architectenovereenkomst en de koop-/aannemingsovereenkomst
geen zelfstandige wettelijke grondslag. De overeenkomst met de architect
kwalificeert als overeenkomst van opdracht waardoor slechts een algemene
wettelijke regeling geldt.167 De koop-/aannemingsovereenkomst heeft door middel
van zelfregulering een juridisch kader gekregen. Op het ‘Bauträgervertrag’,
waarbij zowel een gebouw als een stuk grond wordt opgeleverd aan de
opdrachtgever, zijn naast de eigen bepalingen ook de algemene regels van het
‘Werkvertragsrecht’ van toepassing alsmede de koopregels voor zover het de
eigendomsoverdracht van de grond betreft.168
Waar het de Duitse herziening betreft zijn niet alleen de verschillende
bouwovereenkomsten, zoals de architectenovereenkomst, de adviseursovereenkomst, de aanneming van werk en de koop-/aannemingsovereenkomst

Vergelijk par. 650a e.v. BGB. Tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe aannemingsrecht
erkende de Duitse wetgever de aanneming van werk niet als zelfstandige overeenkomst. Gevolg
daarvan was dat de aanneming van werk vooral rechtersrecht was, waarbij de rechter de in
algemene voorwaarden (zoals de ‘Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen’, (VOB) door
de praktijk opgenomen rechten en plichten toepaste en toetste. De nieuwe wettelijke regeling
wordt vooral als een codificatie van regels uit algemene voorwaarden en jurisprudentie gezien.
Vergelijk H. Reiter, ‘Das neue Bauvertragsrecht – Teil I: Allgemeines Werkvertragsrecht und
Bauvertrag’, JA 2018/161.
165
A. Scheuch, ‘Die Fristsetzung zur Abnahme im neuen Werkvertragsrecht’, NJW 2018/35, p.
2513- 2517, p. 2515.
166
De paragrafen 650p t/m 650t BGB verheffen de overeenkomst met een architect of constructeur
tot een zelfstandige overeenkomst.
167
Op de in het BGB gereguleerde architecten-/ingenieursovereenkomst zijn 5 aanvullende
bepalingen van toepassing. Bijvoorbeeld par. 650t BGB, waaruit volgt dat de opdrachtgever bij
falend toezicht dat tot een gebrek aan het werk heeft geleid, eerst de aannemer moet aanspreken
tot herstel voordat hij de architect aanspreekt.
168
Uit § 650u lid 2 BGB blijkt dat een heel aantal regels uit de aannemingstitel juist geen werking
hebben. Het gaat daarbij o.m. om regels betreffende de opzegging en wijziging van de overeenkomst.
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gezamenlijk in één titel opgenomen. Ook bevatten de verschillende subtitels
expliciete verwijzingen en af bakeningen ten opzichte van elkaar. Positief aan de
Belgische herzieningen is dat de wetgever de aansprakelijkheid en verzekering in
de bouw als één coherent geheel beschouwt en de relevante bouwpartijen daarbij
in samenhang betrekt. Dit past goed bij een meer interdisciplinair georiënteerd
bouwproces.169 Ondanks het feit dat de bijzondere overeenkomsten koop,
opdracht en aanneming in Boek 7 BW grotendeels op dezelfde uitganspunten
zijn gebaseerd is van een expliciete samenhang tussen deze bouwcontracten
in het Nederlands wettelijk stelsel geen sprake. Dit terwijl de vraagstukken
bouwveiligheid en circulair bouwen van de ketenpartners een hoog niveau van
(verbeterde) samenwerking in het bouwproces verlangen waarbij de wettelijke
schotten tussen bouwcontracten niet ondersteunend werken.

4.2 Zorgplichten in een circulaire bouwpraktijk
Het tweede alternatief voor de huidige regulering voor bouwcontracten ziet
op de zorgplichten van bouwactoren. Naast de al bestaande constructieve
veiligheidsproblematiek zal circulair bouwen meebrengen dat de samenwerking
tussen partijen verder onder druk komt te staan omdat hogere eisen worden
gesteld aan individuele bouwactoren op het gebied van innovatie en
interdisciplinariteit. Hoe wordt gewaarborgd dat de constructieve veiligheid niet
verder af kalft in tijden waarin de overheid juist terugtrekkende bewegingen
maakt door bouwtoezicht grotendeels te privatiseren? Met dit tweede alternatief
bepleit ik een wettelijke regeling van circulaire zorgplichten voor bouwactoren.
Zorgplichten voor bouwactoren
Op private partijen, zoals bouwactoren, rusten zorgplichten die voortvloeien uit
de grondnorm van het Nederlands verbintenissenrecht om rekening te houden
met andermans belangen.170 Die grondnorm verbindt de verschillende gebieden
van het recht en is bewust abstract gehouden. In bijzondere overeenkomsten
zijn specifiekere zorgverplichting(en) opgenomen die de zwakkere

Zie ook Nysten e.a. 2018, p. 280.
In het NBW van 1992 is de grondnorm uit het BW van 1838 gehandhaafd en zijn specifiekere
zorgverplichtingen toegevoegd, zoals art. 7:602, 7:401 en 7:453 BW. Zie T.F.E. Tjong Tjin Tai,
Zorgplichten en zorgethiek (diss UvA), Deventer: Kluwer 2006, p. 97-100, 102-103.
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rechtsgebruiker beogen te beschermen.171 De vereiste zorgvuldigheid wisselt
hierdoor per typeovereenkomst.172
Voor bouwactoren zijn in de overeenkomsten van opdracht en aanneming
(precontractuele) informatie-, verantwoordings-, waarschuwings-, klacht-, en
mededelingsplichten opgenomen om de rechtspositie van contractspartijen te
verduidelijken. De overeenkomst van opdracht kent hoofdzakelijk vrij globale
informatieverplichtingen van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever met
als doel de opdrachtgever een behoorlijke prestatie te verschaffen173 en hem
in staat te stellen te controleren of de opdracht naar behoren is vervuld.174
Typerend voor de aannemingsovereenkomst is dat de wettelijke zorgplicht van
de aannemer primair als waarschuwingsplicht is opgenomen om te waarborgen
dat de opdrachtgever verschillende risico’s kan beheersen tijdens de looptijd
van de overeenkomst. Er zijn twee categorieën waarschuwingsplichten te
onderscheiden.175 Ten eerste, waarschuwingsplichten die ertoe dienen de
opdrachtgever te beschermen tegen financiële risico’s vanwege extra kosten.176
Daarnaast zijn er waarschuwingsplichten die beogen de risico’s te beheersen
die verbonden zijn aan de invloed die de opdrachtgever uitoefent op de door de
aannemer na te komen primaire verplichting, zoals de waarschuwingsplicht
die voortvloeit uit art. 7:754 BW.177 De wettelijke zorgverplichtingen in het
kader van de overeenkomsten van opdracht en aanneming zijn vanuit een
bilateraal gezichtspunt geformuleerd.178 Het wettelijk vormgegeven (bijzonder)
contractenrecht houdt geen rekening met de complexe netwerkstructuren

Kamerstukken II 1981/82, 16 979, 3, p. 15.
Bij koop en huur geldt een aansprakelijkheid boven die mate van zorgvuldigheid vanwege
maatschappelijke vooroordelen en economisch overgewicht. Zie Tjong Tjin Tai 2006, p. 82.
173
Art. 7:401 BW, 7:402 BW en 7:404 BW.
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Dit volgt uit art. 7:403 BW.
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Jansen 2013, p. 36; Van den Brand 2017, p. 43.
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Vergelijk Jansen 2013, p. 37; Van den Brand 2017, p. 43.
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Gekozen is voor een open formulering. Zie Kamerstukken II 1992/93, 23 095, nr. 3, p. 23;
Kamerstukken II 1995/96, 230 95, nr. 5, p. 15-16; Kamerstukken II 2001/02, 23 095, nr. 178a, p. 7.
Asser/Van den Berg 7-VI 2017/98-101.
178
S. van Gulijk, ‘Interactief communiceren in de bouw: in: M.A.B. Chao-Duivis, C.E.C. Jansen
en J.B.M. Vranken (red.), Alleen Samen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.A.M.C. van den Berg,
Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2010, p. 43-55.
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zoals die in de bouw bestaan.179 Rechtsontwikkeling daarover vindt vooral
plaats in de civiele rechtspraak.180 Dat het privaatrechtelijk wettelijk kader voor
bouwcontracten sober is hoeft overigens geen probleem te vormen. De wetgever
heeft bij de totstandkoming van Titel 7.7 en 7.12 BW nadrukkelijk rekening
gehouden met bestaande zelfregulering. Voor ontwerp- en bouwactiviteiten zijn
tal van algemene voorwaarden en andere zelfregulering door private partijen
in het leven geroepen. De meeste gebruikte zijn: ‘De Nieuwe Regeling (DNR)
2011. Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’, de
‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken (UAV) 2012’ en de ‘Uniforme administratieve
voorwaarden voor de uitvoering van geïntegreerde contracten (UAV-gc) 2005’.
Het juridisch kader voor samenwerking in bouwprocessen wordt hoofdzakelijk
door deze zelfregulering gevormd. Toch zijn ook in deze sets voorwaarden
vooral bilaterale zorgverplichtingen opgenomen.181 Zo vloeit uit DNR 2011
slechts een algemene zorgverplichting tot informatie-uitwisseling en het geven
van rekenschap voor de adviseur jegens de opdrachtgever voort.182 Voor de
rechtsverhouding aannemer - opdrachtgever vloeien uit de UAV 2012 en UAVgc 2005 weinig meer specifieke zorgverplichtingen voort dan de in de wettelijke
aannemingstitel opgenomen waarschuwings- en informatieverplichtingen in
bilateraal verband. Ook voor opdrachtgevers gelden algemeen geformuleerde
zorgplichten om de wederpartij van de benodigde informatie te voorzien
om de opdracht of het werk te kunnen uitvoeren.183 De afgelopen jaren zijn
door de bouwpraktijk ‘nieuwere’ contractvormen ontwikkeld die inzetten op
samenwerking in multilateraal verband, zoals DBFM/O, DBMR, DBFMO-D,
ketensamenwerking en contractvormen die uitgaan van de alliantiegedachte184 .
Uitgangspunt van dit type contracten is het project zelf, niet één van de
rechtsverhoudingen in dat project. Dat sluit goed aan bij de circulaire
bouwpraktijk waar bouwactoren gedurende de gehele levensduur van een

Ook zo Teubner 1998, p. 413; S. van Gulijk, ‘Contractual Networks in Construction Services:
a Dutch Building Block?’, in: European Review of Private Law 2017 Volume 25(5), p. 859-880, 876;
T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Networks and Informal Contract Law’, in: R. Brownsword, R. van Gestel &
H. Micklitz (eds.), Contract and Regulation, Cheltenham: Edward Elgar 2017, p. 235-256.
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Zie T.F.E. Tjong Tjin Tai, Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten
(monografieën BW, nr. A29), Deventer: Kluwer 2019, hoofdstuk 6.
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Van Gulijk en Neerhof 2014, hoofdstuk 3.
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Art. 11 DNR 2011.
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gebouw verplichtingen aangaan en het juridisch kader voor
bouwwerkzaamheden minder gefragmenteerd is naar bouwfase en
rechtsverhouding.
De mate van zorgvuldigheid
Welke mate van zorgvuldigheid vereist is bij het uitvoeren van een bepaalde
overeenkomst, is af hankelijk van het type overeenkomst en van de
omstandigheden van het geval zoals de met de overeenkomst gemoeide
belangen. Zo ligt het bij zwaarwegende belangen voor de hand dat een hogere
mate van zorgvuldigheid vereist is dan waar zulke belangen ontbreken.185
Het bepalen van de precieze mate van zorgvuldigheid is in het algemeen
lastig. Concrete handelingen die in een bepaalde situatie vereist zijn laten
zich vooraf moeilijk in kaart brengen, zij blijken pas in de praktijk. Ook
de afdwingbaarheid van privaatrechtelijke zorgplichten geeft problemen.
Dat geldt vooral voor niet-vastomlijnde informatie-, mededelings- en
waarschuwingsplichten. De schuldeiser zal doorgaans pas een vordering tot
nakoming kunnen instellen als hij bekend is met de niet-nakoming van de
specifieke verplichting. Dit kan aanleiding geven tot het voorzien in een
bijzondere contractuele zorgverplichting voor de opdrachtnemer.186 Bijvoorbeeld
op de advocaat, arts of architect, die vanwege hun maatschappelijke positie
vaak zwaarwegende belangen van de opdrachtgever behartigen, kan zo een
bijzondere zorgverplichting rusten. Vooral wanneer aan een rechtspartij
exclusief een bepaalde taak wordt opgedragen is daar reden toe.187 Vergelijk het
wettelijk monopolie van artsen, advocaten en notarissen.188 Zoals eerder aan
bod kwam hebben ook Belgische architecten een wettelijk beroepsmonopolie.
Een dergelijk maatschappelijk toegekend en door de wetgever gereguleerd
monopolie brengt vaak ook regels mee voor toetreding tot het beroep,
controle of toezicht op dat beroep en verzekering van aansprakelijkheid van
de betreffende beroepsbeoefenaren. Dit om de kwaliteit van dienstverlening
boveneen zeker minimum te waarborgen.189 Ook in het Duitse bouwrecht

Tjong Tjin Tai 2006, p. 114; Van den Berg en Zondag 2003, p. 13-32, 17.
Vergelijk artikel 7:402 BW, dat de opdrachtnemer verplicht om onverantwoorde aanwijzingen of
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is gewaarborgd dat de architect gedurende het hele bouwproces aanwezig
is als adviseur van de opdrachtgever. De architect heeft er net als in België
een wettelijke verzekeringsplicht. Door deze andere juridische positie van
de architect is de inhoud van het architectenvak er ook anders. De architect
is er veel meer controleur bij complexe projecten en veel minder innovatief
en artistiek ontwerper.190 In het huidige Nederlandse bouwproces hebben
architecten of constructeurs geen bijzondere, zwaarwegende positie in het
bouwproces toebedeeld gekregen. Het verdient overweging na te denken
over de toekomstige rol van architecten en constructeurs in een circulaire
bouwpraktijk. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging is een zwaarwegender
rol tijdens het bouwproces goed verdedigbaar.191 Daaraan zouden specifieke
zorgverplichtingen betreffende coördinatie en afstemming en zelfs een
wettelijke verzekeringsplicht192 gekoppeld kunnen worden. Inspiratie kan
worden ontleend aan een onderzoeksproject van de Gemeente Rotterdam,
‘Architect aan Zet’, op het gebied van private kwaliteitsborging. Architecten
namen er bij wijze van proef de toetsing en het toezicht op de bouwplaats
bij relatief kleinschalige projecten193 over van de gemeente.194 Doel van het
project was te onderzoeken of niet de gemeente, maar architecten zelf kleine
bouwplannen kunnen toetsen en laten uitvoeren zonder dat de kwaliteit
verloren gaat. Een vorm van private kwaliteitsborging die zowel bouwtechnische
als uitvoeringsaspecten combineert. De resultaten van het project zijn positief:
tijdwinst, minder faalkosten en minder vertraging tijdens het bouwproces.

Economisch Instituut voor de Bouw 2014, p. 27.
Vergelijk One Future Play 2018, p. 84.
192
Ook de rol van de verzekeraar bij kwaliteitsborging moet dan worden bezien. Vooralsnog
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De rol van het publiekrecht bij private zorgplichten
Terecht worden door nationale en Europese beleidsmakers hoge eisen
gesteld aan de bouwsector om een toekomstige circulaire bouwpraktijk te
bewerkstelligen. Gegeven die ambities en verwachtingen kan niet louter
met regulering door de markt zelf worden volstaan. Dit kan tot juridische
onzekerheid leiden en tot ongewenste neveneffecten in de sector waardoor de
toepassing van het recht inconsistent en minder betrouwbaar kan worden.195
Privatisering van publieke diensten kan tot nieuwe conflicten tussen
private actoren leiden omdat zij vooral bilateraal contracteren. Zij hebben
niet per se oog voor de complexe (sociale) structuren en samenwerkingen
die gepaard gaan met de regulering van bepaalde maatschappelijke
vraagstukken.196 Om te voorkomen dat de reguleringsdruk vanuit de sector
te sterk wordt is ook op overheidsniveau een juridisch kader nodig dat o.m.
ziet op overkoepelende zorgplichten standaarden, toezicht en handhaving.197
Overkoepelende zorgplichtbepalingen zijn reeds in verschillende opgenomen,
zoals de arbeidsomstandigheden-, voedselveiligheids- en milieuregelgeving.
Het betreft sectoren waar de overheid een maatschappelijke noodzaak voelt
om veiligheid voor haar burgers te garanderen. Voor bouwveiligheid is zo’n
publiekrechtelijke zorgplichtbepaling er niet. Voor de vraag of zij is aangewezen
in een bepaalde sector zijn verschillende indicatoren voor handen.198 Eén van
die indicatoren is wanneer internationale of Europese regels zelf onvoldoende
gedetailleerd zijn. Het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’199
zet abstracte algemene doelen maar geeft weinig concrete richting aan de
geadresseerden zoals de bouwactoren over hoe die circulaire bouwpraktijk te
realiseren. Ook ligt het gebruik van zorgplichtbepalingen voor de hand als de
overheid gedragsalternatieven wil laten aan de doelgroep om naar eigen inzicht
de abstract gestelde normen in te vullen. Zij moet dan wel over het noodzakelijke

Vergelijk E. Aspey & R. Craven, ‘Regulating Complex Contracting: A Socio-legal Study of
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kennisniveau beschikken. Daaraan zal vooral zijn voldaan indien de doelgroep
homogeen is (bijvoorbeeld bestaat uit professionals) en de zorgplicht betrekking
heeft op de kernactiviteiten van die doelgroep. Verder moet er norm-conform
gedrag kunnen worden verwacht van de doelgroep. Ten slotte is er de invloed
van techniek en innovatie: hoe groter de invloed van techniek op regelgeving
in een bepaald rechtsgebied, hoe voor de hand liggender de inzet van
een zorgplichtbepaling. Genoemde indicatoren passen bij de huidige
ontwikkelingen in de circulaire bouwpraktijk. Met een overkoepelende
zorgplichtbepaling ten behoeve van samenwerking in circulaire bouwprocessen
kan enerzijds worden bereikt dat de regelgeving een sturende werking heeft
(publiekrechtelijke handhaving), en anderzijds kan aan de praktijk de nodige
ruimte worden gelaten voor eigen innovatieve ontwikkelingen ter invulling van
de norm. Argumenten200 die zo een zorgplichtbepaling ondersteunen zijn o.m.
de volgende: i) zij kan lacunes in wetgeving opheffen; ii) er gaat een preventieve
werking201 vanuit doordat zij juridisch afdwingbaar is; iii) de normatieve
kracht van wetgeving wordt erdoor vergroot doordat een zorgplichtbepaling
onaf hankelijk is van technische ontwikkelingen; iv) zij draagt bij aan de
verwezenlijking van internationale afspraken.
Privaat- en publiekrecht hebben vanzelfsprekend andere functies. De primaire
functie van het privaatrecht wordt wel omschreven als het juridisch ordenen
van verschillende processen van gedecentraliseerde spontane ‘norm-formation’,
door contracten, standaardisering, algemene voorwaarden, gedragscodes
etc.202 Private autonomie is daarmee responsief en een mechanisme om de
maatschappij te ordenen zonder daarin sturend te willen zijn.203 Maar het
zelfregulerend privaatrecht als efficiënt en werkzaam instrument om markten
te reguleren brengt ook zwakheden mee: er zijn problemen met toezicht en
sanctionering en een complex labyrint aan zelf ontwikkelde regels kan

Rapport Ruimte voor zorgplichten 2004, p. 17.
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ontstaan, zoals hiervoor weergegeven aan de hand van het hijsongeval in
Alphen aan den Rijn.204 Een publiekrechtelijke zorgplichtbepaling kan
ertoe bijdragen dat bestaande regels bestendigen en het publieke belang
wordt behartigd.205 De huidige wet-gevingsplannen in het kader van de
kwaliteitsborging, waar private actoren juist grotendeels verantwoordelijk
worden gemaakt voor publieke veiligheid, laten echter een andere route zien.
De verantwoordelijkheid voor de complexe materie van kwaliteitsborging in de
bouw wordt in de eerste plaats bij private actoren neergelegd. Maar de
bestaande conflicten over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
verdwijnen niet door ze aan de markt over te laten.206 De primaire taak
van de overheid is te waken over het welzijn van haar burgers. De overheid
moet de kwaliteit en kwantiteit van de verleende diensten ook blijven
bewaken als zij (deels) aan private actoren worden overgelaten. Afnemende
handhaving en onduidelijke normen kunnen ertoe leiden dat marktpartijen
de ondergrens van de te leveren kwaliteit opzoeken.207 Ik kom terug op de
eerder genoemde omgevingsveiligheid waarbij de meest recente gedachte
van de overheid is om niet te volstaan met privaatrechtelijke maatregelen
maar ook publiekrechtelijk in de bouwregelgeving omgevingsveiligheid
vast te leggen.208 Als omgevingsveiligheid dermate belangrijk is dat daar
een wettelijkepubliekrechtelijke regeling voor nodig is, zou dat dan ook niet
moeten gelden bij de regulering van constructieve veiligheid met het oog op
een circulaire bouwsector? Hoe kan zo een regeling er dan uit gaan zien? Ik
herhaal de knelpunten die steeds naar voren komen uit onderzoeken naar
bouwveiligheid: verregaande verkokering van het bouwproces, onduidelijke
afspraken en verantwoordelijkheden, gebrek aan projectoverzicht voor
betrokken actoren doordat het bouwproces is opgedeeld in steeds meer
onderdelen en protocollen, geen adequate risicobeheersing en gezamenlijke
veiligheidsaanpak, en ontoereikende coördinatie en controle op het
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bouwproces.209 Een publiekrechtelijke minimumnorm210 als zorgplicht, in
aanvulling op private wet- en regelgeving, die de afstemming en coördinatie
tussen bouwactoren gedurende de circulaire levenscyclus van een gebouw regelt
is nodig. Bijvoorbeeld door bij één partij de zorg voor een heldere afstemming
van verantwoordelijkheden en coördinatie van taken in het bouwproces te
leggen en die partij ook de wettelijke bevoegdheden te geven om zo nodig te
handhaven.
Eén partij op wie de procesverantwoordelijkheid rust, zoals ook de OvV
aanbeveelt 211. Het wettelijk uitgangspunt van gescheiden bouwcontracten met
versnipperde, bilaterale verplichtingen per bouwfase sluit daarbij niet aan. De
OvV verwoordt het treffend: “de verantwoordelijkheid voor veiligheid is geen
estafettestokje dat via transactionele mechanismen (zoals contracten) kan
worden doorgegeven van de ene projectpartner aan de andere.”212

Van Gulijk en Neerhof 2014, p. 9-12; WRR, Evenwichtskunst. Over de verdeling van
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De ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport laat de complexiteit van
bouwprocessen en de grote risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan zien.
Bouwveiligheid is onder de maat. Rollen, taken, verantwoordelijkheden en
samenwerking in bouwprocessen moeten beter. Niet alleen tijdens de ontwerpen bouwfasen maar gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken. In
2050 moeten ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van
bouwwerken geheel circulair zijn georganiseerd. Dat vereist een duurzame,
intensieve en interdisciplinaire samenwerking tussen bouwactoren. Rollen
en verantwoordelijkheden van bestaande bouwactoren, zoals architecten,
constructeurs, opdrachtgevers en producenten verschuiven in een circulaire
bouwpraktijk. Nieuwe actoren, zoals technologiebedrijven en duurzame slopers,
doen hun intrede in het bouwproces. Van het juridisch kader wordt verwacht
dat het stimulerende regels geeft, geen belemmerende. De overheidsambities
om tot een circulaire bouwpraktijk te komen zijn fors. Maar zowel op Europees
als op nationaal niveau wordt vooral naar de private sector zelf gekeken
om die ambities te realiseren. Tot op zekere hoogte kunnen private actoren
samenwerking in een circulaire bouwpraktijk juridisch kaderen, bijvoorbeeld
door middel van innovatieve contracten en zelfregulering. In aanvulling
daarop moet de wetgever duidelijker de regie nemen omdat bouwveiligheid
nu eenmaal een publiek belang betreft.213 In deze rede verkende ik twee
oplossingsrichtingen die nader onderzoek verdienen. Ten eerste, de samenhang
van bouwcontracten in Boek 7 BW. De huidige wettelijke schotten tussen
bouwcontracten en de daarin opgenomen bilaterale verplichtingen bevorderen
de samenwerking die nodig is voor een circulaire en veilige bouwpraktijk niet.
Een herbezinning op de plaatsbepaling en af bakening van de bouwcontracten
opdracht, aanneming van werk, bewerking en koop-/aanneming is nodig.
Europese harmonisatiebeginselen, de verdienstelijking van bouwactiviteiten
en recente wetswijzigingen in België en Duitsland betreffende de regulering
van bouwcontracten bieden inspiratie. Ook thema’s als het auteursrecht van
architecten en de uitwisseling, het eigenaarschap en de organisatie van data
en informatie in bouwprocessen vragen stimulerende juridische kaders. Ten
tweede, is een circulair perspectief op zorgplichten wenselijk. Uitgangspunt

Zie ook I. Giesen, ‘(Zelf)Regulering van en in het privaatrecht: op zoek naar een ReL’?, NTBR
2018/19, p. 135-138, die aan de hand van twee praktijkvoorbeelden eveneens schetst dat de wetgever
moet optreden in plaats van de regulering louter aan private actoren over te laten. Hij noemt de
aanstaande regeling van franchise-overeenkomsten en de Handreiking Zorgschade.
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moet zijn dat in een circulaire bouwpraktijk bouwactoren gedurende de gehele
levensduur van bouwwerken verplichtingen aangaan. Een gefragmenteerd
juridisch kader voor bouwwerkzaamheden naar bouwfase en bilaterale
rechtsverhoudingen passen daar niet bij. Ook de terugtredende overheid als
het gaat om verantwoordelijkheid voor bouwveiligheid, roept vragen op. De
overheidsambities op het gebied van circulair bouwen stroken niet met de
wetgevingsplannen voor kwaliteitsborging in de bouw. De realisaties van die
ambities worden bovendien nog teveel overgelaten aan de pionierende en
zelfregulerende private markt. In aanvulling op private wet- en regelgeving
moet verder nagedacht worden over een publiekrechtelijke minimumnorm
ter regulering van de afstemming, coördinatie en procesverantwoordelijkheid
bij duurzame bouwprojecten ten behoeve van een veilige bouw. Zodat het
estafettestokje voor verantwoordelijkheid niet steeds wordt doorgegeven en
samenwerking in een circulaire bouwpraktijk wordt gewaarborgd.
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Tot besluit enkele woorden van dank. Het College van Bestuur van de
universiteit en de huidige en voormalige decaan van de rechtenfaculteit bedank
ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Met deze leerstoel hoop ik bij te kunnen
dragen aan de wetenschappelijke en maatschappelijke waarden van onderwijs
en onderzoek in Tilburg en daarbuiten.
Mijn Tilburgse (oud-)vakgenoten bedank ik voor de warme en bevlogen
samenwerking in onderwijs, onderzoek en bestuur. In het bijzonder noem
ik de hoogleraren privaatrecht voor hun vertrouwen en voor de kansen en
mogelijkheden tot groei en ontwikkeling die zij mij hebben gegeven. Samen
bouwen wij verder aan een duurzaam Tilburgs privaatrecht. Ook richt ik
graag een speciaal dankwoord aan Matton van den Berg, die de passie voor het
bouwrecht aan mij heeft overgedragen en dat nog steeds doet.
Aan de collega’s uit het land zeg ik dank voor het inspirerende netwerk dat wij
samen delen. Dat netwerk staat garant voor de noodzakelijke wisselwerking
tussen wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. Het stelt mij in staat mijn
leeropdracht steeds gevoed vanuit de praktijk in te vullen.
Ten slotte, de studenten Rechtsgeleerdheid: altijd kritische toehoorders, met
scherpe vragen en een aanstekelijke honger naar hoe het recht zou moeten zijn.
Samen bouwen we verder aan de vele uitdagende onderzoeksthema’s op het
terrein van deze leerstoel.

Ik heb gezegd.
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