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INLEIDING

1          Vraagstelling

De zoektocht tiaar een niellwe zi'Oililig is een spailtiende aangelegenheid voor een Collsuillelit.
Er dietien immers de nodige kezizes te warden geniaakt. Wordt het bijvoorbeeld besta.inde
bouw of tiieuwboi,w? Eeti conszinient die een  tiieuwbouwwotiing verkiest, 2.11 op  tijd  eli te-
gen de afgesproketi prijs eeti deugdelijke woniiig willeii verkrijgeti. Er zijn ian de boitw vati
een wotiitig echter talrijke risico's verbonden.' Wie kent er niet ieniand die niet een botiwer
iii conflict is geraakt over aan de woiling klevexide kwaliteitsgebrekenF Eii wat als een bouwer
als gevolg van insolventieperikelen iii het geheel niet nicer aan zijn verplichtingen kati vol-
doetiP Het is tliet illijil bedoeliiig om de lezer ervan te ovemugen dat de bouw van een wo-
tlillg een veel te risicovolle ondertieiiiing is. Veel dingen gaan nanielijk gewooti goed.
Waar ik de lezer w61 op wil wijzen, is het volgende. Een consument op de bouwiiiarkt kati
voormelde risico's vaak moeilijk itischatten eii beheerseti,4 terwijl her verwerven van eeti wo-
nitig veelal 6611 van de duurste en belangrijkste investeringen iii zijn leven is.5 Een roereiketide
rechtsbescherming vall de consunient is dan ook wenselijk. Het recht zal weliswaar nook iii
staat zijn alle risico's volledig uit te bannen, m.zar kan wel bewerkstelligen dat problemen zo-
veel niogelijk worden voorkomen en dat - als ze zich toch voordoen - de gevolgen daarvati
zo goed niogelijk worden atgewikkeld. Het doel van deze studie is het beantwoorden van eeti
iatital vragen die niet de beschenning van de consunient op de bouwniarkt verbatid houdeii.
De belangrijkste vraag wil ik iii Deel I bemitwoorden. Deze vraag luidt: welke uitgangsputiten
zouden ten grondslag moeten liggen aaii regels waarniee een zo ideaal tiiogelijke bescheniiitig
van de cotisumetit op de botiwinarkt kan worden bewerkstelligd? Het atitwoord op deze
\'raag presenteer ik in de vorni vaii eeti 'ideaalniodel'. Ik ga iii Deel I voorts in op de vr.jag of-
een Europees juridisch bescheni,itigskader - aan de ontwikkeling waarvaii het ideaahiiodel
111ogelijk een bijdrage kati leveren - wetiselijk is. Het ideaalmodel geefi tevens aailleidilig tot
een tweetal atidere vragen die ik in Decl Il wil beantwoorden: voldoen de huidige regels iii
Belgie en Nederland aan het ideaalniodel? Eii hoe zou eezi evetitueel ontoereiketid bescher-
ililligiliveall iii deze landeti kuntlen worden verbeterd, zodat het wel - optiniaal - aan het
ideaahnodel beanrwoordt?

1 Zie l'uttitig new houses iii order 201 17, p. 6-7.
2   Ee,1 (extreein) voorbeeld is de sloop vati 47 tileziwbouwwoilitige,1 als gevolg vati talrijke ki\·aliteitsgebre-

keii. Zie '47 iueurr·bollwhuizen, klaar voor de sloop'. .\'RC Ha,idelsbl,id Il kbruari 2( M 12.
1    Zie 'Nederla,idse huize,ikopers de dupe iii Duitslatid, Daar gaat je oude dag'. De Tchrnt,!/-2(I deceniber

21 H 6, 'Optiietiw groter :latital bedrijvell over de kop'. C,boim, 21 decetiiber 2,)(15: Reci,rd danial./i,illissmic·,i-
ri·„ iii £/c licittit,,}ik/,1,16 /,c,(Abi,lii,ttkiwir, <www.cotitcderatiebouw.be/ ress/releases/t-aillisseiiie!itefil'C.htiii>,
23 tebruan 21 H )6:  Brochure GIW Garatitie-efi waarborgregelitig 24 M )7. p. 3.

4        Vg|.  (iii  algeniene zin) Tjittes   199-1.  p.   13;  Oughton  &  Lowry  21 M M),  p.   15,99;  Calais-Auloy  &  Stei,mietz
21 *13. p.  1,  19:  Mali,ivaud e..1.  3 M )4. p. 327: '1)e bouwput, O,iderzoek van Verenigi,ig Eige,1 Huis toont
aaii:  Nieuwbourr·ki>pers rvikii clitidelijkheid'.  199(,<·11 Hitis .1 / 1 1zinc decetiiber 2( M,6.  p.  24-25.

9       Zie S. de Coster.  7)e Belgische woiiitigbousnvet  (Wet Breyne) gewuzigd'.  BR  1996.  p.  188. Oughtoti  &
Lowry 21)(MI, p. 97: Vaii Velteli 21 1(13, p.  1 : l'utting new houses iii order 2111)7. p. 3.
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2 (Nadere) verantwoording belang consumentenbeschern"ling

Het voretistaande wijst uit dat de vier onderzoeksvragen zich concentrereti rond hetzelf-de
thetiia: de bescherming van de consument op de bouwniarkt. De nieningen over het belang
van cotisuiiientenbeschemiing lopen echter uiteen. Ik zal in het navolgende derhalve - nog
waI nader - stilstaan bij het belang van consunientbescherniende regels. Alvorens ik daartoe

over ga, tiierk ik op dat het begrip 'regels' ill dit onderzoek zowel wergeving en zelfregulering.
alstiiede jurisprudentie onivat. De bescherniing van de consunient kan iniiners op verschillen-

de wijzen vortii krijgen.

2.1 Co,is,miciltetibesdicnitilig als correctiemirlia,lisme: de pro's e,1 colitm's

2.1.1 DI·pro's

De voorstanders van consunientbeschemiende regels zijn van inening dat een cotistinient be-
hoetie heeft aati bescherniing, omdat hij zich ten overstaan van zijn protessionele wederpartij
vaak in eeii zwakke positie bevindt.6 Er zijn voor de zwakke positie van de cotisutiient ver-
schillende oorzaken aan te wijzen. En iligeval van een gebrek aaii consumentbescheniiende

regels evenzoveel onwenselijke gevolgen. Ik noeni er enkele.
Eeti co,14,1,1ietit beschikt iii de eerste pliats doorgaaiis  iiiet over voldoende juridische expertise
0111 zijn belatigen veilig te stelleii,  waardoor verschillende risico's onvoldoende of wellicht he-
letiia.11 niet aticedekt zijii. Een nveede oorzaak van de zwakke positie van de consutiient is dat

zii11 wederpartij vaak de toon zet bij het vaststellen vati de itihoud van de contractvoonvaar-
deti.8 Het eetizijdig bepaleti van deze voonvaarden kan tot gevolg hebbeti dat de toch al

zwakke (otiderhandelings)positie van de consunient verder wordt at-gezwakt. De wederpartij
zal veelal inmiers enkel rekening houden niet zijn eigen belangen. Een derde en laatste oor-

zaak van de zwakke positie van de cotisutiient is dat deze doorgaans over relatief weitiig finan-

ciele nliddelen beschikt 0111 tegerivallers op te vangeii. Het gebrek aa,1 finaticifle niiddeleti
kati ertoe leideti dat de consunient itigeval van een cotillict wordt beletiltiierd oni zijii gelijk te
halen.

'·    Zie over de m·akke positie vati de consuine,it eti het belatig \·an oilgelijkheidscotiipetisatie Mathurin re-
pori  1 989.  p.  28:  G.E.  Latigetiieijer,  Di,eeri·c·hriehcid m cul;  Bitreerli/k  i,cnm,em.,m-ht,  bew.  door EJ· Schrage.

Zwolle: W.E J Tjeeiik Willitik 1994. p. 9(). Tjittes  1994. p.  13-17: Jacobs  1998. p. 4, Oughtoti & Lowry
24 M M 4  p.  16: J.(11.  ltinkes,  'Hatidhavitig van corisuiiieiitetibelaiigen :  eeti getiiengd stelsel'.  XIBR  2(H)4,  p

51( I. Vgl. Vaii Bijiieti 2(*)5. p. 82-84.
Zie Cotisutiier Policy Strategy 21,12-21 M )6, p. 2. Zie ook Tjittes 1994. p. 13. Ouglitoti & Lo ·ry 2(HH), p
13: Calais-Auloi· & Steii inietz 3 )1)3, p. 1. lt-itikes 2(,(14, p. 17(1.

4     Zie F. 1)elwiche. 'De Wet Brey,ie. (oilgeveer) tieti jaar later'. iti: Bitio,idert· ot,cret·,iko,tisic·,1. ./lcutch· probt·-

mm. 1981 1. p.  253:  La  Protectioti de la Partie Faible datis les rapports  contractuels  1996. p.  616-617: Jacobs

1998,  p.  4:  Calais-Auloy  &  Steitinietz  2( H 13,  p.  49:  Tilletiwii & Verbeke  3 M 15.  p.  xiii:  Puttiiig  tiew  houses

iii order 21)1)7, p. 1(b.
v        Zie  Coiist.mier  l'olicy  Strategy  2(11)2-2( 1(16,  p,  2,  Zie  ook  Tjitte,   1994,  p.   13:  Oughton  &  Lowr>·  3 M H b,p

16.
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2.1.2 De   cot i tra's

Eeti veelgehoord kritiekpunt op consunientbeschemieiide regels is dat deze regels iii de plaats
komen van de individuele voorkeur van de consument."' Het verdwijilen vail het 'pritiiaat
van de wil' zou nadeliger zijn dan het coliipenserende effect van coilsuinentbeschemiende re-
gels.  De gedachte is dan dat  de  consuinent - ondatiks zijii zwakke positie - zelf nioet kutitien
bepalen war hij wil afspreken en met wie. Wat te denken van het verdwijtien vati het pritiia.it
van de wil? Ik beantwoord deze vr:lag iii de volgende paragraaE

22 Co,isiti,wittivibesdit·niti,W is It,citse/ilk

Het lijkt met her verdwijnen van het primaat van de wil wel niee te vallen. Cotisunientetibe-
scherming kan er zelfs toe leideii dat de cotisunient juist 111eer wilsvrijheid krijgt. Eetigoed be-
scherliide consument hoeti - zoals Langbrock stelt - tiu eeilliiaal iilinder op valkitilen te lette11
eii kati zich niakkelijker op de tiiarkt begeven.

11

De wilsvrijheid wordt bovendien niaar door een bepaald type regels beperkt. Zo koiizeii slechts
dwitigendrechtelijke regels in de plaats van de wil van de cotistinient. Toegegeven, cotisunient-
bescherniende regels zijn doorgaails dwitigendrechtelijk van aard. De niate waarin dwingetid-
rechtelijke regels atbreuk doen aan de wil vati de consutiient is echter zeer beperkt. 1)eze regels
krijgeti iliiniers eilkel een dwiligeiidrechtelijke status als vaststaat dat beschernling vati de coiisu-
iiietit noodzakelijk is. Her is iiia.ir zeer de vraag ot- de consmiietit  zelf-iii  de  positie  is  eeti  dergelij-
ke ativeging te inaken. EEn van de oorzaken van zijn zwakke positie is per slot v.iii reketung zijn
beperkte expertise. En zelfi al pretendeert een consument dat hij weet wat goed voor hetii is,
staat nog niet vast dat hij zich daar ook iiaar gedraagt. l2

Verder kunneti vertegenwoordigers van consunietiten eti ondemeniers uiteraard ook iii sanieii-
spraak tot consunientbescherti,ende regels koinen. 13 Vaak is het nanielijk zo dat zowel cotisii-
nientenorgailisaties als braticheorgailisaties op eiligerlei wijze betrokken zijii bij het foniizileren
van consunientbescherniende regels,

14 waardoor er voorafjpand aan de totstandkoniing van deze
regels toch enige wilsvrijheid is. Zij het in wat beperkte niate eii iii andere vonii.
Het voorgaande wertigt de conclusie dat cotisunientenbescherming een deugdelijk en gepast
correctietiiechatiistiie is. De consunietit heeti wei degelijk behoetie aati cotistitiieiitbescher-
niende regels. Daar vaart overigens nier alleeii de consunient, maar de hele iliaatschappij wel
bij. Het is imliiers de samenleving als geheel die profiteert van de econoiiiische bedrijvigheid
vati de colisitilletit, watilleer deze zich niet belenitiierd voek een overeetikonist re slititen.

15

1"   Zie hierover Tjittes 1994. p. 17-19: J. Stuyck. 'Het voorstel voor eeti algenietie wet itizake de bescheniiiiig
vati de cotisunieiit,  SEN' 1997. p 386-387. 391 -392.  Hartliet- 1999. p.  11- 15. Oughtoi 1 & Lowry 2, M M),  p
89 e.v.; Cseres 2(1(6. p. 175-176. Vgl. Vati Bijneii 2(*6, p. 82-84.

1 1  Zie H J.S.M. La,igbroek, 'Eilige opmerkitigeti over i,istrutiienteii vati colisunietiteiiI)eschernutig:, iti: T.
Hartlief & CJJ·M Stolker (red.). Guitnt,-ri·n/hi·id,  1)eve,iter:  Klu\\·er  1999,  p.  413.

12   Zie E-seres 2(1(15. p. 174.
1 1      Ik  doel op  regels  die  \·oorn·loeieti  uit zeltreguleri,ig
14      Zie  over  het  cloor  'betrokkeneti'  otinvikkelen  vati  regelgeritig eti procedures Baretidrecht  &  Vaii  Zeelaiid

2(  07, p.  6-7
1 5   Vgl. Rmkes 21 M 14. p. 17(1

3
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3          De consument-verkrijger en de woning-verschaffer

3.1 Dc.flinctionele  hoofdrolspelers

Her is duidelijk dat een consunient beschertning behoett, niaar tegen wie 111oet de Collstlillent

op de bouwtiiarkt eigenlijk worden bescheniid? In deze studie wordt de rechtsrelatie tussen de

cotisunient en degene die heni uiteitidelijk een woning verschali onder de loep genonien. De
eventuele relatie met bijvoorbeeld de geiiieente, de architect ot-de onderaatinenier blijft buiten

beschouwing. Het is in de regel zo dat zij, hetzij door de consument, hetzij door degene die
de coilstitiietit de woning verschaft, worden ingeschakeld. De woorden 'degene die hetii uit-
eitidelijk een wotiing verschaft' roepen ongenvijfeld de nodige vragen op. Een korte toelich-

ting op het gebruik van deze woorden.

De aard van het onderzoek brengt nice dat begrippen zoveel 111ogelijk hinctioneel dietien te
worden onischreveti. Het idee is tiamelijk een ideaalniodel te forniulereii. dat tell grondslag
11ioet kutineii liggen .iati de beschertiiitig van de Colls,lillent ill uiteetilopetide landeti en sitzia-
ties. Het is dan niet juist het begrippenapparaat van 66n land als 'werktaal' te gebruiken. De
gedachte zou tianielijk kuimen ontstaan dat een begrip iii alle rechtsstelsels genieengoed is en
dezelfde lading heefi. Dat hoeft in de praktijk iliet ZO te Zijll.
Net als Jansen heb ik daaroin gekozen voor een functioneel begrippenappariat waarin de taak-
uitoefening van personeti centraal staat.16 Het is niet zozeer van belang hoe ieniand iii de ver-
schilletide landeti wordt getioenid, tiiaar van veel groter belang welke activiteiten hij
uitoet-etit.1, Het filtictionele begrippeiiapparaat is iii deze studie beperkt tot de hoofdpersonen
vati het otiderzoek: de cotisunient en degene die heni de woning verschaft.

3.1.1 Dc roimmu7it-R'rkn'ki'r

Een blik op verschillende rechtsstelsels wijst uit dat er voor de persoon voor wie de wonitig
wordt gebouwd verschillende betiatilingen bestaaii: 'opdrachtgever'.IM 'koper','" 'verkrijger',3,
'111aitre de l'ouvrage'.21 '(first) owner'-"- eii 'every person acquiring an ititerest in the dwelling'.13

Ik zal iii deze studie spreken van 'consument-verkrijger' (verder 'verkrijger'). Het begrip 'verkrij-
ger' beschrijk mar ik tiieen het beste waar het 0111 gaat, te weten het verkrijgen van een ilieuw-
bouwwoilitig. Het begrip 'collsuniellt' laat voorts zieii wie iii welke hoedatiigheid de Woilitig
verkrijgt. Er kleeft  wel  een  nadeel  aan  het  gel)ruik  van  de  terni  'consulnetit'.

1"   Zie Jalise,1 1998, diss.. p.  18, 23. Vid. Coimiiutiication on Europe:iii C:olitract L.iw 21 Mll. p.  li )-11. lk
Coni,ilissie  heeti  iiitiliddels  :tatigekoiidigd  eeti  zogetioeiiid  Coniiiion  Franie  of Ret-eretice  (CFR)  te  For-
tiizzlereti waarin otider meer defitiities \·ati jundische tenlien worde11 opgetioinen. Zie Colilli,unication on
Europeati Coi,tract law 21 X 14, p,  2-3. Zie hierover tiader hootdstuk 2 paragnat-3.

1 -     Aticlers: J.M.  Sniits.  'Boekbespreking vaii  C:.E.C. Janse,1.  'Towards a  Europeati building cotitract  law.  1)e-
fects liability: a coiiiparative legal atial\'sis of English. Gemiati. French. Dutch atid Belgiati law'  (diss. KU
Brabalit  1998)'.  BR  21 M 12.  p.  481.

1 H      Zie  art.   7:7511  Nederlatids  Burgerlijk  Wetboek  (NBW):   art.    1791   Belgisch  Burgerlijk  Wetboek   (BBW):

art. 1 Woriitigbouwwet (W.B.).
1"    Zie art. 7:2 NBW, art.  1 583 BBW: art.  1  W.B.
2"     Zie Koop-aatitietiiltigovereetikotiist 2, M)7 (KA).
21    Zie art. L. 231-1 Contrat de cotistruction d'utie lliaisollitidividuelle avec founiiture du plati.
22 Zie defitlitic),is Bilildlilark Cover 3)(17.
2.1      Zie sectioti  1   (lb)  Defective  Preniises  Act  (1)1'A)   1972.
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Zo wordt er bitineti de verschillende Lidstaten geen unifonne definitie van 'cotistitiietit' ge-
hanteerd.24 Dat is overigeiis ook niet zo opmerkelijk, 0111dat steeds rekening moet worden ge-
horiden niet de onistaiidiglieden vaii het geval.21 Eeti voorbeeld. Atiders d.iii iii de tiiedische
sector za] bij de defitiitie v.in Colisililient op de bouwmarkt aandacht tiioeten wordeti besteed
aan het feit dat een woning - deels - ook een zakelijke bestetimiing kati liebbeii. Hoe het ook
illoge Zijn, de tertll 'consittiient' is het nieest herkenbare begrip voor de pers0011 0111 wie het
iii dit onderzoek gaat: de otideskundige contractpartij.1,

3.1.2        De ti,o,ii,N-verst-Itaifer

De persoon die de verkrijger vaii de geweliste wotiitig 111oet (doeti) voorzie,1, wordr iii ver-
1 )  6schillende stelsels aaiigeduid iliet de tenlien: 'aailliellier',27 •proniotor',28 'proilioteur',-   verko-

per',31' .otidemenier',31 'coilstructeur',32 'builder'33 en 'a person taking on work'.34 ik zal verder
spreketi van 'wonitig-verschafFer'. De hinctie van de wederpartij van de verkrijger best:lat i,11-
tiiers hoe dan ook uit het verschaffeii van een nieuwbouwwoning. Cniciaal iii dir verband is
dat de verschatrer de daadwerkelijke bouwer van deze wotiing kan zijn, maar evengoed de
persooti die eeii ander de woning laat boilwell en die deze vervolgens versch.itt a.in de verkrij-
ger. De ter,11 woning-verschaffer (verder 'verschaffer') houdt hiennee rekening.

4 Samenhang onderzoeksvragen en onderzoeksmethode

4.1 Sat,ietilia,19 onderzoeksvrage,1

Er bestaat een grote iiiate v.in sa111enhatig tlissell de vier iii paragraaf 1  gefortiiuleerde otider-
zoeksvragen. Vooropgesteld kati worden dat het ideaalniodel tell grondslag 1110et kunneti lig-
gen aiti de beschentiing vaii de verkrijger iii uiteenlopende landen eii situaties. Een verkrijger
nioet itiiniers niet alleen iii Nederland maar in heel Europa met eeti genist hart een wonitig
kiintien laten bouwen. Deze gedachte bretigt illij tot de nveede onderzoeksvriag: is een E,iro-
pees juridisch beschemiitigskader - aaii de onnvikketing waarvan het ideaalmodel inogelijk
een bijdrage kati leveren - wenselijk?

24     Zie K. Mortelniatis  &  S.  Watsoti,  'The  liotioii  of cotisti,iier iii  coiiiniuiiity  law:  a  lottery?:  7'1'C  1995,  p
229-246;  C.A. Joustra.  'Naar ee,1 u,iifurni begrip 'Colisunletit'.  ill:  Coits,micirt zi,m/cr .ercitic,1,  l)evetiter:
Klitiver  1996,  p. 2(11:  Riiikes 2( M 16.  p.  49.  Zie over het begrip Collsuilleilt ill  verschilletide Europe : richt-
lijtie, 1 verder ilitgebreid EC Cotisutiier Law Conipelidiuni 21 1(16, p. 671, e.v. Eeti 1111iti)nii begrip Colisti-
niet}t lijkt overige,is dicht(er)bij. Zie Greeii Paper oii  the  Review  of Consumer Acquis  3 H 17.  p.   15- 16.

Secotid  Progress  ileport oii  the  Co,11111011  Franie  of Reference  21 M )7,  p.  3.  Zie  iii  dat  verba,id  tevetis  Har-
ily 2(*15. p 866-867: lulikes 21*16, p. 55.

23   Zie R.ilikes 21 M 14, p. 169-174 1.
24     Zie over het begrip co,isument - rechtsvergelijkend - uitvoerig Hardy 2(MS,  p.  863-942.
2-      Zie  art.  7:751 1  NBW.  art.   1793  BBW,  art.   1 1 1  W.B,
28   Zie art. 1(b W.B.
3   Zie art. L. 221-1 Proniotio,1 hiliiiobilidre.
p       Zie art.  7:3  NBW: art.  I t) W.B.
11     Zie Koop-amitielliiiigovereeiikonist 2< M 17 (KA)
11   Zie L. 231-1 Contrat de cotistructioti d'utie niaiso,i itidi\·iduelle.
n  Zie defitiitiotis Bitililtiiark Cover 2(11)7.
34     Zie sec-tioii  1  (la)  1)PA  1972.
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1-le onderzoeksvraag inzake het ideaalmodel hangt tevens samen met de derde onderzoeks-
vraag: is het huidige beschemungsniveau in BelgiE en Nederland toereikend? De satiieilhang

tussen beide vrlgen vloeit voort uit het feit dat een toetsing van de bestaande Belgische en
Nederl.indse regels aan het ideaaliiiodel zal uitwijzen of het huidige beschermingsniveau  in die
latiden toereiketid is. En de uitkonist vati deze toetsing kan weer een rol spelen bij de laatste

otiderzoeksvriag: hoe zou een evetitrieel ontoereiketid beschemiitigstiiveau kutinen worden

verbeterd, zodat het wel - optiniaal - ami het ideaalniodel beantwoordt?

4.2 Rcchist,(·r 4·/i 'kilw

Welke onderzoeksmethode wordt gebruikt bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen?
De rechtsvergelijking speek een belangrijke rol bij het beantwoorden van deze vragen. Zo
worden uiteenlopende broimen van verschillende lan(len bestudeerd oni de uitgangputiten
van het ideaatniodel te kullilen tonizuleren.35 Deze brontien bevatten natiielijk illogelijkerwijs
infoniiatie over de wijze waarop probletiien waamiee de verkrijger te tiiaketi kati krijgell,
kutinen  worden  voorkonien  of opgelost.3"  De  rechtsvergelijking draagt er verder  toe  bij  dat  er

ila de toebitig van de Belgische en Nederlandse regels ami het ideaalmodel eeti beeld ontstaat

va11 de overeeilkoilisten en/of verschillen in beschermingsniveau. Wie is - op bepaalde ptinten
- nu beter beschemid: de Belgische of de Nederlandse verkrijger? Tot slot is het - na het
rechtsvergelijketide onderzoek - niogelijk om voor de verbetering van een ontoereikend Bel-
gisch beschenningsniveau itispiratie te ontlenen aan het toereikende Nederlands bescher-
mingsniveau. Eti uiteraard ook onigekeerd. Ik sta iii de volgetide subparagrati:n nog wat nader
4til bij de rol vati de rechtsvergelijking

4.2.1 Het ideaal,tiodel

Het verdient tiattiurlijk de voorkeur 0111 zoveel 1110gelijk brontieii uit zoveel 111ogelijk Luiden
te bestuderen, 0,11 vervolgens de uitgangspunteii vati het ideaalmodel te kuillien fomiuleren.
Het tijdsbestek waarbinnen dit onderzoek nioet plaatsvinden. noopt evenwel tot een beper-

king vati her aantal landen. Ik zou het aantal te onderzoeken landen willen beperken tot twee.
re weten: Belgie eli Nederland.
Waaroni deze landen? Een belangrijk argument hangt sanien met tilijn taletikennis.'7 Taalpro-
blenien speleti bij het bestuderen vati brontieninateriaal gesteld iii de Engelse. Fraiise of Ne-
derlatiffe taal een tizinder protiutiente rol. Verder is het voor het forniuleren v:Iii het ideaal-

tiiodel ititeressant 0111 regels van landen te bestuderen, die hetzij door zelfregulering hetzij door
overheidsingrijpen zijn vortiigegeven.38 De door wetgeving geboden beschermitig zou inuiiers
wel ee,is kunnen afu'ijken van die door zelfreguleritig, of oiiigekeerd. En hoe otiivallgrijker
het aantal verschillende rypen regels, des te groter de katis is dat ziit die regels eeti ideaal uit-

35      Zie over deze brontien nader paragraat- 4.3.4.
4   Deze werkwijze wordt weI de functiotiele niethode geiioetiid, waartiee wordt gezocht naar juridische

r i·aagftukkeii eii regels die wellicht iliet iiihotidelijk verwatit zijii. niaar die weI dezelfde futictie hebbeti.
Zie  1). Kokkilli-Triadou. Eoi inifidi,N tor lict reclitsvereclitbc·,idc o,ider=,rk. Derenter: Kluwer  1988,  p.   136:
K. Z\veigert a,id H. KBtz, hirn,duction ri, Ci,11,par,Itit'i' l,lit: Oxt-ord: Clarendon Press 1998, p. 34-36: Oder-
kerk 1999. p. 67-75.

r   Vid. Oderkerk 1999. p. 58-59, W. Pi,itetis. I,th·idine '4,1 de· red,rsverecliiki,w, Uiliversitaire pers Leuveti 1998.
p. 51-61.

'I   Het is uiteraard ook interessant 0111 te kijketi tiaar de jurisprudeiitie.
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gangspunt voorn,loeit. De Belgische eli Nederlatidse regels hebben onderling veelal een ande-
re achtergrond. Zo vloeit iii Belgif de consitiiietitenbescheniiing grotendeels voort uk gede-
tailleerde wetsbepalitigen, renvol iii Nederlatid voor her overgrote decl sprake is vati
zelfregulering.
Hoe zir het dati evemvel 11iet Engeland eti Fratikrijk? De regels vati deze latiden hebben toch
ook een verschillende achtergrotid? En van een taalprobleem is teii aanzien van deze laiideii

toch ook geen sprake? Hoewel besnidering van (ook) Engelse eti Franse brotitieti wellicht
voor de hatid ligt, heb ik en'oor gekozen om de rechtsvergelijking ten aatizien van het ideaal-
iiiodel te beperken toI Nederland eti BelgiB. Het lijkt niij interessant(er) otii - bitinen het be-
schikbare tijdsbestek - brontlen  rail  twee verschilleilde landen relatiet- uitgebreid  te bestiidereti
et] 0111 daaniaast ook nog de nodige itispiratie te kittinen ontleilen aan nieer algenielle bron-
neii, zoals Europese beleidsdocumetiten. Het voorgaande neetiit tiiet weg dat ik een korte blik
zal werpen op Etigelse en Franse brotinen. Dit 0111 zo volledig 111ogelijk te zijii iii de veratit-
woorditig van het ideaalniodel. Het strekt echter te ver 0111 teii aanzieti vati Etigel:ind eli
Fratikrijk ie spreken van een rechtsvergelijkende analyse.

4.2.2 De toctsit,g (e,1 toereike,idlieid) va,1 lit·t bestaa,ide besdien,ti,Ns,tiveat,

De toetsing van de bestaande regels aan het ideaaliiiodel is eveneeiis beperkt tot de regels van
twee landen. Deze beperkiiig hangt sanien 111et de totale oniving van de toetsing. Her ideaal-
111odel bestaat - zo zal blijken - uit relatief veel uitgang punten. waaraan de regels 1110 e te 11
worden getoetst. Een 'quick Km' Wot tell tweede uit dat verschillende regels van bijzondere
overeenkonisteii voor toetsitig aan het ideaalmodel iii aamiierking konien, hetgeen het nodigeonderzoekswerk vergt. Zorider op de zaketi voonlit te willen lopen, kati ten derde wordeii
opgenierkt dat ook het gemene recht iii de toetsing niet buiten beschouwitig inag blijven.""1
De tijd laat het echter niet toe oin voor veel verschillende landen zowel bijzondere als ge-
nieenrechtelijke regels aaii het relatiefuitgebreide ide.iahiiodel te toetseii. Ile vraag die vervol-
getis natuurlijk kan worden gesteld, is welke landen zullen worden getoetst aan herideaalniodel. Ik heb ervoor gekozen oni de Belgische en Nederlandse regels aan het ideaahiio-
del te toetsen. Eerder stelde ik al dat de bescherniing van de verkrijger ill Belgie voortvloeit uit
dwingendrechtelijke wergevitig, terwijl er iii Nederlatid grotetideels sprake is vati zelfregule-
ritig. Dit verschil zou wel tens een rol kutineii speleti bij de tiiate waariti Belgie en Nederiatid
voldoen ami het ideaalniodel.

4.3 Het idecial,tiodel

Het zal itiniiddels duidelijk zijn dat het ideaalmodel eeti centrale rol speelt iii dit onderzoek. Ik
besteed in de paragrafen 4.3.1 t/ill 4.3.6 aandacht aan de veratitwoordiiig van dit 111odel.

4.3.1 Prijs-, tijd- e,1 lai,aliteitsproble,lie·,1 m liet (I,iultij.fti,taio,zele ideaaimodel

De volgende vraag loopt als een rode draad door het ideaaltiiodel: hoe moet eeii verkrijger
worden beschemid tegen problemen die in de weg staan aaii het tijdig verkrijgen van een
kwalitatief deugdelijke woning  tegen  de at-gesproketi prijs? Het gaat niij er dus 0111 te achterha-
len. wat - gegeven de inogelijke tijd-, prijs- en kwaliteitsproblemen - de gewenste rechtsposi-

'v   Zie hootilstuk 5 paragraa< 1.1.
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tie  is van de verkrijger.  Het is overigens niet de bedoeling een linlitatief en gedetailleerd over-
zicht te geven van uitgangspunten die vooniielde problemen kuiltien ondervangen. Een tot in
detail uitgewerkte betiadering van alle niogelijke uitgangspunten gmat de opzet van dir onderzoek
te buiten. ik leg nlij veeleer toe op het formuleren van uitgatigspunten die het nieest in her
oog springen. Waar ga ik dan bijvoorbeeld a.in voorbij? Voorbeelden die kullnell worlen ge-
noenid betreffen: her tijdstip waarop de grotid illoet worden geleverd aan de verkrijger, de
tiiogelijk  op het otiroeretid  goed nistende zakelijke lasten en de vraag of de verkrijger de wo-
tiing voorafgaande vati de oplevering al iii gebruik moet kunnen nemen.
Het voorgaande lijkt te impliceren dat de uitgangspunten van het ideaalmodel specifiek en uit-
sliiitetid betrekkitig (kintien) hebbeti op de bouw van nieuwbouwwoningeti. Niets is illinder
waar. Het centraal stellen van prijs-, tijd- eli kwaliteitsproblemen brengt nice dat de uitgangs-
putiten eeti bredere reikwijdte kunnen hebben. Deze problemen kuimen zich ininiers ook
voordoen iii het kader van (andere) overeenkonisten, al dan niet gesloten tussen protessionele

partijen. En ook dati kutinen contractpartijen bijvoorbeeld belang hebben bij intonniatie over
het tijdstip vati leveritig van de  dienst of het gekochte goed. Zo bezien zijn de uitgatimpunteti
van het ideaalmodel niet (steeds) karakteristiek voor (consunietiten)overeenkonisten ill de
bouw, tiiaar hebben zij ook daarbuiten beteketiis. Het voorgaande neenit niet weg dat ik 111ij

bij het t-ormuleren van de uitgangspunteii concentreer op de positie van de colistilliclit op de
it,o,ii,whointinarkt. Daar ligt het accent.

4.3.2 DI· abstraar ititga,Wslitillk·,1 va,1 /wt idc·aa/modil

Voorts zou ik kort willetistilstaan bij de aard van de uitgangsptinten van her ideaalmodel. Deze
uitgatigspunten zijn abstract van aard en vomien de achterliggende gedachten vati te forniule-
ren concrete regels. Waaroni onlvat het ideaah]iodel geeti concrete regels?
Het  forniuleren  van  concrete  regels houdt  het gevaar iii  dat enkel wordt gekeken  of de Belgi-
sche eii Nederlandse regels uiterlijk overeenkonien met de concrete regels. Er zou dan wel
eens te snel kutinen worden geconcludeerd dat deze regels niet aan het ideaahiiodel voldoen.
Dit terwijl zij iii de kem wel hetzelfde kiinnen beogen, tiL,ar het misschien gewoon anders
toniiuleren. Het formuleren van abstracte Llitgangsputitell iliaakt het eetivoudiger 0171 Ie toet-
seti  of- de nationale regels  iii  de  kem  voldoen  aan  het  ideaalniodel.  Een atider voordeel  van  het

toniiuleren van abstracte uitgangspunten is dat zo kan worden aangetootid dat er ineer wegen
naar Rome leiden'. Het zou best eens zo kutinen zijn dat nvee regels qua inhoud van elkaar

verschillen, niaar dat zij desondatiks beide voldoen aan het ideaaltiiodel.

4.3.3 Alge,Iictic <'11 itilimideliike ititgatiespttlltell

1)e abstracte uitgangsputiten kunneti ven·olgetis wordeii onderscheiden iii aNC,lic,ic en i,ihotide-
li,LY· tikgatigsputiten. I)e algeniene uitgangspunteii hebben logischenvijs betrekking op de
ineer algeniene aspecten itizake de rechtsbescherniing van de verkrijger. De bescherniing van

de verkrijger illig bijvoorbeeld iliet oneve,iredig tell koste gaan vati de belangen vati de ver-
schalli,r. Deze algetiietie gedachte zoil iii iedere concrete regel moeten zij11 verdiscotiteerd.
otigeacht de ilihoud vati deze regel. De inhoudelijke uitgangpunten bepalen vervolgens hoe de

concrete rechtspositie van de verkrijger in situatie X nioet luiden. De verkrijger moet bijvoor-
beeld kii titien beschikken over infoniiatie oiiitretit de vorderingen Vall de bouw. Er kuimeti
bitinen de categorie inhoudelijke uitgangspunten nog twee subcategorie8n worden onder-
scheiden. Deze subcategorieen konien in de volgende twee paragrafen aan de orde.
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4.3.3.1        1,iliotidelilke  ititgatigspilitte,t.  SalliC,m,erkilig Cit co,ili,littticatie  tlissol  partile,1

De eerste subcategorie bevat uitgangsputiten die partijen stinlulere,1 0111 op een cooperatieve
tiianier de realisatie van hull doel tia te streveti. Meer en ineer kotiit de bouw toI het itizicht
dat regels 1110eten bijdragen aan het tijdig signaleren en beheersen van probleinen en dat regels
partijeli liioeteti stilliulereti 0111 problenieti - als deze zich desotidatiks voordoen - op coopera-tieve  'Uze op te lossen. 4'

Een tweetal belatigrijke instruinenten die aan het 'detiwe detiketi' vorni kuillieti geveti, zijn
sanienwerking en coniniuilicatie:' Een goede saliienwerkitig en coniniuilicatie bevordert
inliners dat de verkrijger eii de verschaffer ilauw betrokketi zijn bij elkaars taakuitoefenitig,
hergeen cot gevolg heeft dat problemen sneller aan het licht konieti en nog zoveel 111Ogelijk
kittitien worden beheerst. Eti is het daartiaast niet zo dat een goede smnetiwerkitig en conmu-
nicatie ertoe leidt dat veel - onverhoopt ontstane - problenien op codperatieve z,·ijze kuillienwordeii opgelost?  Ik ineen van wei. Stel liu eens dat er sprake is vati eeti relatief kleiti gebrek
aan de woning, waarvan herstel in verhouding veel kosten niet zich nieebrengt. Wanneer par-
tijeti iii staat zijn 0111 met elkaar te cotiununiceren over eeti oplossing voor dir gebrek, is de
kans reifel dat er een cotistructieve oplossing konit.

4.3.3.2       Itilimideliike  uitgatigspti,ite,i:  reclite,1 en  pliclite,1 vmi partijc,1

Ik stel overigens niet dat klassieke cotiflictoplossetide uitgangsputiteii van geen eilkel belatig
(nieer) zijn. De stelling dat door samenwerking en coniniunicatie alle problenien kunnenworden voorkotiien en op cotiperatieve wijze ktintien worden opgelost, zou van weinig reali-
teitszin   getuigeti.   De   tweede  subcategorie   uitgangspunten is derhalve gericht  op het oplosseti
van problenien tusseti partijen. De vooroxiderstelling is dan, dat het probleeiii 111.zilifest is en
dat de verkrijger eii de verschafer lijnrecht tegetiover elkaar staan. Een beroep op 'harde' lilid-
delen is dan de eilige uitweg. Ik doel tileer bepaald op klassieke instnimetiten die zien op het
vaststellen en effectueren van rechten en plichien van partijeti iiigeval er een probleetii is, en
waannee de consequenties aaii 66ii ofbeide partijen worden toegerekend.

4.3.4 Dc bro,itic,1 vat, liet idcaal,tiodel

Er  ·ordt voor de inhoud van het ideaalniodel, zoals gezegd, inspiratie ontleend aan verschil-
lende bronnen. Dit kuntien zowel Europese als nationale (Nederlandse en Belgische) brotinen
zijn. Te detiken valt aan de Principles of-European Law on Service Contracts (PELSC), Euro-
pese beleidsdocuinenteii.  verslagen  van consuiiienten- of onderneniersorganisaties en de wets-
geschiedeids. De precieze itihoud van Europese en nationale regels zal ecliter iliet als
infortilatiebron worden gebruikt. Daarentegen weer wel de toelichtitig op dati wel de litera-

4"      Zie Jatise,1  211( 1 1:   'Nietiwe  geschilletiregeliiig rooral gericht op ,-oorkttiieii'.  Gib,„nt,   I t)  april  2( 11 M.  'Van
12.1ad  m,ar  1)aad,  Actieplati  op  hoofdlijne,i',  lt.egieraad  Bouw  2( H )4:  Opdrachtgever   aan het woord  21 * 6.
PELSC:  21 M)7,  p.   131- 132,  31 39-31 (},

41     Vid.  'Sametiwerketi  iii  de  bouw,  wie  durit  te  begi!11ien'.  Col,cititi· 9  februari  21 1(15: Gocd Oplet'fre,1  1<dll  niet
zoittler »'de dic,isti,eric·vii,le,
<http://www.eigetihuis.iiI/Vere„igii)gEiget,Huis/Actueel/Persberichte,i /Uitreikitigi<euniierkKGB211(}6.
h ti 11>, 3 1 jatiuari 2, H 16: Bourvt it 1 liet de jiliste aa, 11 ie, 11 er 2( 11 16: Gulmtintinitic' 11, ch· 14,101, L,m /4·t('r. B ,ilimmic
*4 tt/$ i,),),· bt'&'r ,)t'cr/LY ,/u'r k/a/ tai oi mcihic'crk,·8. <\n™..bollwilliie.be/viewobjjsp?id=255494 >. 8 Lie-
ce,jiber 21 M )6: PELSC  211(17.  p.   132.329
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tiizir over deze regels.  Zoals ik iii  paragraak- 4.3.2 beschreef gaat het mij bij het fortii,ileren van

her ideaalniodel tiatiielijk iliet 0111 de precieze itihoud van de coiicrete regels, maar 0111 de ach-

terliggende gedachten daan,an.
Naast vooniielde brontien wordt ook aaiidacht besteed aan het Mathurin rapport en de daarop
volgeiide beleidsdocutiieiiten. ik koiii op deze bronnen nog terug in Decl I hoofdstuk 2.43

4.3.5 Karakter ideaal,tiodel

Er zal zoals gezegd aan de hand van zoveel niogelijk brontien worden nagegaan wat het beste

beschenigingsniveau is.43 1)eze brotinen gaan verder dati alleen de bestaa,ide regels.44 Er ka11

derhalve ook worden gekozen voor een uitgangspunt waaraan - naar nlijn weten - geen bron
ten grondslag ligt. Enerzijds verdient het baseren vaii uitgangsputiten op 'intzi'itie' qua ovemii-
gingskracht wellicht niet de voorkeur:5 De rol van de literatuur nioet anderzijds niet alleen
bestaati uit her bektitisereti van bestaande beschertiiingsinethodeti. De literatuur moet ook het

gebrek aati een bepaalde beschemdiig a.iii de k.iak kuntien stellen. Alleen dan kuiuien we eeti

stap vooniit zetten en kunnen de bestaande regels naar een hoger iliveau worden getild.

4.3.6 Het begrip ideaal

Tot  slot  het begrip  'ideaal'. Dit begrip  is  in  het voorgaan(le herhaaldelijk  aan bod gekonieti  en
is in het hedendaagse spraakgebruik genieengoed. Maar hoe kati nu worden vastgesteld ofeen
11itgangsputit ideaal is? Wat 'ideaal' is, lijkt tiiet of natiwelijks vast te stellen. Een ideaal be-

schemiingsniveau is i111111ers tiioeilijk  objectief nieetbaar.4('  Wat voor de Un ideaal is, hoeft dat

voor de ander ilog 11iet te Zijil. De ene verkrijger schat bijvoorbeeld de katis dat de verschaffer

de woiling niet op tijd oplevert geringer in dan de andere. De roep om - kostprijsverhogende
47

- beschertiiing zal hij dan ook liiinder dati wel in het geheel 11iet voele11.

Er kati bovendien ook eeti verschil bestaan in de bereidheid om risico's te accepteren. Sona

zal een verkrijger het risico van ondeugdelijke nikonling redel achten, iiiaar kiest hij er tegelij-
kertijd voor om dit voor lief re nenieli. De vraag rijst ot- de introductie van een  'getiliddelde
verkrijger' uitkonist biedt. Ik doel dan op de geniiddelde (on)geitiforneerde. (017)deskuiidige

en (on)oplettetide verkrijger.+* Voor de geniiddelde verkrijger is hetzelfde ideaal als voor zijn

collega, waardoor eenvoudiger kan worden vastgesteld wat wenselijk is iii eeti bepaalde situa-

42    Vooruitlopelid op war konien gaat. tiierk ik op dat de Eitropese Cotiiiiussie eitid jareti tachtig aaii Marilu-

dii de opdracht heeft gegere,1 0111 eeti hivelitarisatie te 111aketi vaii de regelgeviiig op hit gebied v.iii a.iii-

sprakelukhedeti. garatities 211 verzekentiget, 111 Lie bouw iii de EG-latideti.

4.'     Eet, dergelijke methode is ook bu het opstelleti vati de PECL eti de PELSC geha,iteerd.  Zie Latido &  Bea-

le 21)(M), p. 511; PELSC 2(H)7. p. 135-137, 311.
44    Zie over liet loclateli van het gelitelide recht Asser-Vratiketi 31( 6 (ven·olg), tir. 147-152.

45      Vgl.  Asser-Vratikei 1  2( M 6  (vervolg),  l ir.   148.
46 Vgl. Hesselitik 2(*)3 , p. 2()88-2( )89:  M.W.  Hesselit k, 'The Europeati Conmiissioti's Action Plan:  Towards

a lilore coherelit Europeati contract 1,7,·?'.  Et triyx',u,  Rait·ti Lit Priwte Liti, 21 H )4, p.  44 13.

4    Zie over deze 'asynitiietrische cotitext' Vati Bijtien 2(M)5, p. 15. Zie ook Cseres 2(M)5, p. 155-156.

4'   De g.eniiddeld geilitornieerde otilzichtige eti oplettende colisunietit wordt liiet eilige regelniaar als richtlijii

gebruikt. Zie bUvoorbeeld  H\j  EG 2 februari 1994 C-315/92 (Clinique).  Zie  ook  M.Y.  Schaub.  'Over-

eetikotiisteti  op  at-stand  nier  betxkkiiig  tot  fitianciele  dietisten'.  XTBR  21)116,  p.  44 )9  tizet  rem·ijzitige,i:

J.GJ· 11.itikes. 'Europees co,isumentetirecht'. iii: E.H. Hotidius. GJ. lujketi (red.), H,11,<tbock Cotistit,ictiti·n-

rl·,ilt. Zutpheti: Paris 21 M )6, p. 49.
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tie. Er zal echter ook voor de geniiddelde verkrijger nog steeds nioeten worden vastgesteld
wat ideaal is. We zijn aldus weer terug bij de begitivraag: waniieer is eeii regel ideaal?
Hoezeer ook de tenii 'ideaal' vragen oproept eti het gebruik van deze tertil wellicht Oilvol-
doetide genuanceerd en iliisschien zelti wel,vat te voortvarend is, zou ik toch de tenli ideaal-
niodel willen blijven gebruiken. Niets geeft zo goed weer hoe iets zou 1116eten zijn dan het
begrip 'ideaal'.  En  het gaat iii dit onderzoek oiii de vraag of de bestaande regels de verkrijger
nionienteel voldoende bescheniiing biedeti, waarvoor 66rst de wenselijke rechtspositie van de
verkrijger nioet worden bepaald. Wat bovendien te denken van de uitspraak 'Law is poli-
tics'?44 Het antwoord op de vraag wat ideaal is, zal i111111ers altijd eeti politieke ketize blijveti.
De gedaclite zou kunnen ontstaan, dat ik niij hier verschuil achter de politieke w:lan van de
dag. Dat is geetiszins het geval. Een politieke keuze wordt - veelal - pas geiiiaakt n.1 een be-
shiitvorniingsproces waariti verschillende arguizienteii tegeti elkaar zijti atgewogen. Hetzelfde
geldt voor de uitgangsputiteii vati het ideaalniodel. Deze uitgangspunten worden zoveel 1110-
gelijk gebaseerd op Europese en nationale brotinen en er zal steeds worden grmotiveerd waar-
0111 voor eell bepaald bescher,ningsniveau is gekozen. Er is al iliet al sprake van een
gewaarborgde procedure. Ook zo bezien is er niets op tegen oni de term 'ideaal' te gebruiketi.

4.4 De bomi,procesmodellen m (le relevante Belgiscite e,1 Nederia,idse regels

Het is tot slot zonneklaar dat de Belgische en Nederlandse regels pas a.in het ideaahiiodel kun-
liell worden getoetst, als duidelijk is welke regels relevant zijn. De zogetioetiide bouwproces-
tiiodellen vervullen een belangrijke rol bij het atialyseren van de relevaiite regels. Wat is een
bouwprocesmodel?
Een boriwprocesiiiodel kall het beste worden 0112schreven als eeii geheel vaii bourr·proces-
tiincties, die moeten worden vervuld oni een bouwwerk tot stand te doen konien."' De ver-
vulling van deze hiticties is meestal over verschillende personen verdeeld, 111aar het is ook

nlogelijk dat Mee of ze16  nieer functies  door 6611 persoon worden uitgeoet-end. De verschil-
lende t>·pen modellen onderscheiden zich door de wisselende conibinatie van bouwproces-
functies en deelnemers aan het bouwproces. De doelstelling is uiteraard die niodellen iii kaart
te bretigen. die op de Belgische en Nederlandse constinientenbouwtiiarkt het 111eest voorko-
111et 1.

Vervolgens kumien dan de relevante Belgische en Nederlandse regels geanalyseerd worden.
Het is nanielijk zo dat de concrete timctieverdeling tussen de verkrijger en de verschaffer - eti
dus het type bouwprocesniodel - bepalend is voor het soort regels dat vin toepassitig is op de
rechtsverhouding tussen partijen. Zo zal op bou\vprocesniodel X bijvoorbeeld de regeling vati
de aaniieniitig van werk van toepassing zijn eii op bouwprocestiiodel Y de regeling van de
koop. Ik verwijs voor een overzicht vati de relevance bouwprocesniodelleti eti regels verder
naar hoofdstuk 4.

441  gl. Hesselitik  3*B.  p.  3)89.
p  Vgl. Helidriks 1957. p. 32. 146: Mathurin report 1989. p. 18-19: Vali deii Berg 19911, diss.. p. 1. Eeii

bouwprocesiiiodel  kan  ook  uit eeti  aatital chrotiologische t-ases bestaa„.  Zie  dairover Jaliseli  1998.  diss..  p
11)-13.
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5          Plan van behandeling

Dit boek bestaat uit twee delen en zeven hoofdstukken. Iii hoofdstuk 2 van Deel 1 ga ik in op
de vraag of een Europees juridisch bescherniingskader,  waaraan het ideaalniodel niogelijk ten

gronitslag kati liggeti, wenselijk is. 111 hoot-dstuk 3 vati Deel i forniuleer ik de uitgan punteti
die teti grondslag 111oeten liggen aan regels waarliiee een zo ideaal mogelijke beschemiing van
de verkrijger kan worde11 bewerkstelligd. Iii hoofdstuk 4 van Deel II concentreer ik mij op de
iii Belgif en Nederlatid veel voorkoniende bouwprocesinodellen en de daarop toepasselijke

Belgische en Nederlatidse regels. Deze regels worden vervolgens in hoot-dstuk 5 eii 6 vati Deel
1 I  getoetst aan het ideaalniodel.  hi hoofdstuk 5 en 6 wordt tevens uiteengezet hoe een evetitii-
eel otitoereikend beschenijingstiiveau zou kui inen worden verbeterd, zodat het wel - optiniaal

a.iii het ideaaltiiodel beatitwoordt. Hoot-istuk 7 van I)eel 1 1 bevat tot slot de conclusie waar-
iii het atinroord op verschillende (onderzoeks)vragen is tenig te vindeti.

12



DEEL I

HOOFDSTUK 2

HET EUROPEES JURIDISCH BESCHERMINGSKADER

1          Inleiding

Mathurin heeti eitid jaren tachtig - op verzoek Vall de Europese Cotiiiizissie - de regels v.ui de
EU-landen geinventariseerd. Meer in het bijzonder gaat het hier 0111 regels op het gebied van
aaiisprakelijkheden, garatities en verzekeringen iii de bouw. Hij beval iii zijn eindrapport uit-
eiiidelijk een aantal elenienten ter harnionisatie aan.5' Alle ilispatiningen ten spijt was er des-
tijds onvoldoende consensus om tot verdere actie over te gaan. iniiliddels zijii we een aantal
jareti eii ontwikkelingen verder op het gebied vati het Europees privaatrecht. De reeds eerder
getioetiide PELSC-52 eti het Green Paper on the Review of ConsuiTier Acquis 2(1()7, zijn d:tar
treffende voorbeelden van.
Iii dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag ofeeii Europees juridisch bescherniingskader - w:tar-
aan her ide.ialtiiodel tell grotidslag zoii kuiuien liggen - moinetiteel wetiselijk is. Ik beperk illij
iii dat verband tot enkele nieer algeniene opnierkingen. Zo ga ik eerst iii op de rechn,aardi-
gingsgronden die de Conitiiissie destijds aanvoerde voor een conuiiunautaire actie (paragraaf
2).  Vervolgens  zal  ik  aantonen  dat  de  wenselijkheid  van  een  Europees juridisch  beschennings-
kader uiteetivalt in 'wenselijkheid in de zin van noodzakelijkheid' en 'wenselijkheid iii de zin
van behoette' (paragraaf 3  en  4).   In  paragraa f 5  passeren  een  aantal  arguiiienteii  tegeti  een  uni-
f-billi recht de revue. lk sluit aftiiet een coticlusie (paragraaf 6).

2                    Wat vooraf ging: de initiatieven van de Europese Commissie

Opmerkelijk is dat de door of tiamens de Cotilmissie opgestelde beleidsdocumetiten zich
nauwelijks uitlateii over de vraag, of haniionisatie viii regels in de bouw wenselijk is. Zowel

53  1  ,het Mathurin rapporr  ais net daarop volgende Working Document'+ halen slechts in algenie-
tie bewoordingen twee redenen aan voor de voorgestane haniioiiisatie: bevordering vati eeii
ititeme iiiarkt en bescherlizilig van coi sunienteii. De op verzoek vati de Coitiiiiissie door de
GRIM<5 en de GAIPEC"' uitgebrachte adviezeti gaan eveniniti niet zoveel woorden iii op de
wenselijkheid van hannonisatie. Ook in het Discussion Paper tieeiiit de Coiiltilissie geeti dui-

41   Zie Mathuri,1 report 1989, p. 18-27,45.
11    Zie  hootilstuk  I  paragra.it- 4.3.4.  Edii  vati de  'sen·ice  contracts'  waar de  PELSC:  betrekking op hebbeii  is

'colistructioil'.
51     Zie Mathuriti report  1989.  p.  7.  34-41.  Mathurin  greft  weliswaar een overzicht van  antwoordeti  op  de

rritag of haniiotiisatie  weiiselijk is,  niaar gaat ven,olgetls  itihoudelijk tiatiwelijks  iii  op  de wetiselijkheid.
'4     Zie Cofittiiissioti Working Docit,iietit ot-2 July  199(1, l'ossible actic,11 to be taketi 011 the study ofrespo,isi-

bilities. guaratitees atic| ilisurances iii the constructioii industry with a view to hanlionisatioil at Coniniuilin'
level, III/375(1-(il/91)/EN. p. 3-6.

55   De Conitiiissie heeti - iii ven·olg op het Mathuriti rapport - het aantal te harliioitiseren elenietiteii ill haar
Workitig Docittiietit bepet-kt eii hierotittrent advies gerraagd aan de GRIM.

<"   Na ke,itus te hebbe,i getioiiieti vati het advies vati de C:RIM stelt de Cotiitiussie eeti andere otiderzoeks-
groep iii. te wete,1 de GAIPEC. Het GAIPEC rapport is als bijlage bij her I)iscussioli l'aper  1993 gevoegd
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delijk standpunt iii.51 Wat hier ook van nioge zijii, het wel genoenide motief consumentenbe-
schertiling trekt de aandaclit.
Het belang van  consunientenbeschemiing  zou  een  Europees juridisch beschermingskader best
eens kuntien rechtvaardigen. Zo volgt  uit  hoofdstuk   1   dat een verkrijger belang heeft  bij   een
toereikende beschemiing en dat hij iii heel Europa met een gerust hart een woning 111oet

kunnen laten bouwen. Alvorens te kunnen stellen dat een Europees kader wenselijk is gelet op

het belatig van consutiientenbeschertiiing, is evenwel nader onderzoek naar deze rechtvaardi-
gitigsgrotid vereist. Daar wordt in de volgende paragraten toe overgegaan. Er zal daii overigetis
blijken, dat de niotieven 'consumetitenbeschenning' en 'bevordering vati de interne niarkt'
dicht tegen elkaar aaii ligge11.

3          Wenselijkheid in de zin van noodzaketijkheid

Een Europees juridisch beschertijingikader kan wenselijk zijn, als blijkt dat een verkrijgerin de
Lidstaten onvoldoende wordt beschemid. Voorzichrigheid is echter gebodeti. Het ligt n.inie-
lijk  niinder  voor de  hand  0111  op  Europees  iii\,eau  in  te grijpen  als  slechts 6611  of- enkele Lidsta-
ten de verkrijger otivoldoende bescherniiiig biedeti. Eeii iiatiotiale liersteloperatie lijkt iii zo'n
situatie meer aangewezen. Watitieer evetiwel blijkt dat eeii verkrijger iii veel Lidstaten 011toe-

reikend is beschernid. kan een Europees juridisch bescherniingskader wel wenselijk zijii. Deze
sitiiatie wordt verder aangeduid illet de tenli 'wetiselijkheid iii  de ziii vati  tioodzakelijkheid'.
De vraag ofeen Europees juridisch bescheniiingskader wenselijk in de zin van tioodzakelijk is,
kati wordeti beatitwoord door de regels vaii de Lidstateti te toetsen aan hd vereiste bescher-

illitigsniveall vall de verkrijger.
Het ideaalniodel kan iii dir verband als toetssteen dienen. Het is wel zo dat iii deze studie enkel

de regels van Belgie en Nederlatid worden getoetst aan het ideaalniodel. Het zou onjuist zijn
oni op basis vati de uitkoilistell vati deze toetsing te concluderen dat een Europees bescher-
tiiitigskader (niet) wenselijk in de zin van noodzakelijk is. Voornielde uitkonisten zijn nier
nieer d:Iii een itidicatie. ik kati op deze plaars dan ook enkel concluderen dat een Europees ju-

ridisch bescherniingskader wenselijk iii de zin van noodzakelijk is, i,idieti het beschermingsni-

veau van de verkrijger onvoldoende is.58 Een en ander neenit uiteraard niet weg dat het
ideaalniodel eeti nuttig itismitiient kati zijn, waartiiee - iii een vervolgonderzoek - kati wor-

54

den nagegaan ot-de verkrijger iii de overige Lidstaten voldoende is beschernid.
Het voretistaatide laat tevetis otiverlet dat het ideaaliiiodel en de uitkoilist vati de toetsitig vati
de Belgische en Nederlandse regels eeii rol kilililell speleti iii het kader v.in het zogenoeiiide

3-   1)e arglmiellte,1 die door cle (:oimilissie t,titir eell Jctie worde,1 getioenid ziuti: eeti verbeteritig vaii het viij
verkeer v.111 beroepsbeoeti:liaars iii de bouw, het voorkoiiieti vaii coticurretitievervalsiIig, eeti ratiotialise-
ritig van de voorschritien ten aaiizieti Vall onderaa,ineinitig. de bescherming van opdrachtgevers en eeti be-
tere satiienhang rall de acties vati de Europese Genieetischappe,1 op het gebied vati de bouw. Zie
1 )iscussioll Paper  1993.  p.  5-8.1)e  arglmietiteti  die  door  de  Cointiiissie  teet·,1 eeil actie wordell  getioeilid
zijii: de discutabele lioodzaak vati eeii evelitziele coti1111uiiatitaire actie (schetidiiig vai het subsidiariteitsbe-
gitisel), de tiegatieve efTecten op de Iiatiotiale rei-htssysteiiieii eii her feit dat de bescheniiing vaii de cot,su-
nietit welisir'aar 011gelijk. tiiaar toch aaii\\·ezig is.  Zie 1)isctission l'aper  1993. p. 9-14).

5K   Vgl. art. 2 ic). art. 3 EG-Verdrag
5'  Uit Otiderzoek ii:lar de beschertilitig \'ati de coiisuiiietit iii de versi-hilletide Europese richtlijikii eti Lid-

statell blijkt overigens weI dat:  'The results  of the aiialysis illustrate and cotifinii the  tieed for actio,1 iii the
field  of EC  consunier law for several  reasons'.  Zie EC  Consunier Law Conipelidium 2( 11 )6. p. 745 e.v.
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'Coninion Franie of Reference' (CFR). " De doelstellitig van het CFIZ zou het verbeteren en
vereenvoudigen van de kwaliteit en de consistentie van het 'acqitis' op het terrein van het coti-
tractenrecht 1110eteti zijn."1  Het CFR zal defillities vati juridische tertiieti, grondbeginselen eti
coherence bepalingen onivatteti, die benisten op her 'acquis cotii,nutiautaire' en de beste op-
lossingen uit de rei-htsstelsels vati de Lidstate,1.63 Het CFR„ lijkt echter enigsziils iii de vergetel-
heid te zijn geraakt, althans voor wat betref[ het algenietie contractetirecht.'13 Zo heet-t de
Cotiuiiissie liaar werkterrein verlegd eii besloten voorrang te geveii aan de herzieilitig van her

,  f.4
colis,inieiitenacquis .

4          Wenselijkheid in de zin van behoefte

4.1 1,ileidil 'R

Een Europees juridisch beschemiingskader kan ook wenselijk zijn als de verkrijger oni nicer
persoonlijke redenen behoefte heeft aan een dergelijk kader. Deze situatie wordt verder aan-
geduid illet de terni 'wenselijkheid in de zin van behoefte'. Ik zal iii het navolgende lateii zieii
wat die persoonlijke redenen kinnien zon en zal - iii het verletigde daarvati - tevetis nagaaii of
er iii de praktijk ook daadwerkelijk behoette bestaat aan een Europees juridisch beschertilings-
kader. Alvorens daartoe over te gami, eerst ilog dit.
Het onderscheid tussen 'wenselijkheid in de zin van noodzakelijkheid' en 'wenselijkheid in de
zin van behoefte' is op het eerste gezicht tiiogelijk wat opmerkelijk. Men zou initiiers kuntienbetogeti dat de hienia te noenien redetien itizake 'wetiselijkheid iii de Zill van behoefie' Euro-
pees ingrijpen ook noodzakelijk kunnen maken. Toch zou ik een otiderscheid willen niaken
tussen 'wenselijklieid iii de zin van 1100dzakelijkheid' en 'wenselijkheid iii de Zill van behoef-
te'. Er zal liatiielijk blijken dat 'wenselijkheid iii de Zill vall behoet-te' een nieer ecotioniische
grondslag heeft en gericht is op het verkrijgen van voordeel. Ten\'ijl itigeval van 'weilselijk-heid iii de ziti vati noodzakelijkheid' Europees itigrijpeti noodzakelijk is 0111 liadeel te voor-
koli]en.

4.2 Het problen,i va,i reditsdiversikit 

Vooropgesteld kati wordeti dat een verkrijger bij hetsluiten vati grensoverschrijdende cotitrac-
ten tegen problemen aan kan aaillopen. Hij heeft veelal geen kenilis vati en vertrouwen iii
buitetilandse regels. hetgeeti zijn deeliiatiie aan her grensoverschrijdetide verkeer ka,i beleiti-

4"   Zie C:omiitutiication on Europeati Cotitract Law 211(14.
61     Zie Co,iitilissiotier Kypriatiou's Ope,ii,ig Addres 2{ H-15.  p. 2.
62      Zie  (- onitiiuilication  oti  Europeati  Contract La ·  3 H )4.  p.   1 1;  Cotiitiiissiotier  Kypriatiou's Opetiitig Addres

21 M 15. p. 2.

<,3      Zie   hierover  M.W.   Hesselitik,   'Naar  eeii   (Europees)   Wetboek   vaii   Consuiijetite,irecht?'..\78  2(M)7,   p81)-853.
"4      Zie  First  Atiliual  Progress  11.eport  on   Europea,i  Coiitract  Law  a,id the Acquis Review  COM  (3 M )5)  456

final.  p.  5.  Greeti  Paper 011  the  Review of Coilsuiiier Acquis 2( 11 )7.  Secotid  Progress Ileport 011 the Coni-
Iiioii  Frante  of Referetice  2(M )7.  p.  2.  Zie  iii  dit  kader  wellicht  ook  het  iii  opdracht  vati de Europese
C otiiniissie uitger·oerde rechtsvergelijketide 01 iderzoek tiaar her geldetide cotisutiietitetirecht iii de ,·erschil-
letide Lidstaten:  EC Cotisunier Law Conipetidiuiii  21 H 16.
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ineren.65 Een Europees juridisch beschemiingskader zou aaii het probleem van rechtsdiversiteit
het hoot-d kilililell bieden eti - zo - her Slititell vati greiisoverschrijdende contracten kunnen
bevorderen."<' De voordelen liggen voor de hatid: een verkrijger kati door deelnanie aan het
grensoverschrijdende verkeer concurrentievoordeel behaleti iii de zin dat hij een grotere keuze
iii diensten heeti die hij doorgaans tegen een lagere prijs kati verkrijgen.*7

De invloed van reclitsdiversiteit op het grensoverschrijdende verkeer staa t echter regelinatig ter
discussie en wordt niet zelden betwijfeld. De Comniissie roept in haar Cominunication on
European  Contract Law bijvoorbeeld belanghebbenden  op om te reageren op de vraag of de
verscheidenheid van recht iii de weg staat a£in het functionereti van de interne niarkt.<'8 En iii
de literatuur wordt niet zonder iiieer aangenonien dat uilifortile regels wenselijk zij11, louter
omwille van rechtsdiversiteit. Zo wordt wel gesteld dat pas na enipirisch en (rechts)econo-

69
111iscli onderzoek geconcludeerd kan worden, dat er behoelie is aan unitonne regels.

Zoiider eiiipirisch en (rechts)ecotiomisch oiiderzoek te verricliten, zie ik toch illogelijkhedell
0111 waI nieer te zeggeti over de invloed van rechtsdiversiteit. Zo biedeil de reacties op de door
de Co1111ilissie gestelde vraag aanknopitigsputiteii eii is op etiigerlei tiiveazi reeds e111pirisch oii-

derzoek verricht iiaar de itivloed  van  rechtsdiversiteit.  Iii paragraaf-4.4 wordt daar aandacht ami

besteed. Eerst nioetell eveliwel twee voon'ragen worden beatinvoord. Kan eeii verkrijger iii
theorie wel te illaketi krijgen tiiet regels van andere rechtsstelsels? En gaat eeti verkrijger in de
praktijk wel de grens over? Een ilader onderzoek naar de invloed van rechtsdiversiteit is over-

bodig. waiineer deze vraget i reeds ontkennend nioeteti worden beantwoord.

4.3 DI· poon,ragell

4.3. 1  Grci,sot,c,sclinide,id hotiti,t,t·ria·r 'iii thcone '

Er zijn twee situaties waarin er op de overeenkonist tussen de verkrijger eii de verschaffer

vreeiiid recht van toepassitig kati zijii Allereerst kati worden gedacht aan de situatie dat een

verkrijger iii her buitenlatid eeti Wollitig verkrijgt van een daar gevestigde - voor heni - bui-
teillandse verschatTer. Ee,1 tweede scenario dat deilkbaar is, is dat een verkrijger in eigen land
eeii wonilig verkrijgt van een - voor lieiii - buitetilandse verschaffer. Iii beide gevallen kin de

71

verkrijger te maken krijgen niet vreenid recht. Een korte toelichting.

'·5    Zie (iii algemene ziti) Discussion Paper  1993, p. 9-14), Conitiiutticatioti 011 European Cotitract Law 2(1(11,
p.  9:  Gree,ipaper  011  EU  Consumer  Protectioti  3 *1 1.  p. 3.9: Follow-up Conulluilicatioll  to  the  Green
Paper oii EU C:otisuiner Protectioii 24 M)2, p. 7. Green Paper on the R eview of Coim itier Acquis 31117, p
3,4. Zie iii dit verbatid ook Mathurin report 1989, p. 3.7, H. Beale. 'Haniionisatioti of Construction Law
alld  Practice - Part  II:  Europeati  Priliciples  of C olitract  Law  atici  Colistructic,11  Contricts:  ICLR  1998,  p
87:  Coi11111issiotier  Kyptiatioil's Opeilitig Addres  2(*15.  p.  2,  The  Europeati Co,isunier Network:  ECC-
Net 2( M 16.

w·   Vgl. att. 2.N. 11,1 art. 3 EG-Verdrag.
6-     Zie  (iii  algetiietie  ziti)  Greetipaper  011  EU  Cotisuiiier  Protectioti  3 M ) 1,  p.  3,  Cotisutiier  l'olicy  Stratehi

3, 12-21MK),  p. 3;  Colistinier l'rotectioll  iii the  Et,ropeaii Utiioti: Teli 13asic Priticiples 2(M)5,  p.  12:  CL)11-

sutiier Policy Strategy 31(17-3113,  p.  -1.
"h     Zie Cotiiniutiicatioti  011  Europeati Cotitract Law 2( M I l.  Zie iii dat verbatid ook Greeti  Paper 011 Cotisunier

l rotectioii  2( H) 1.  p.  2.
6"     Zie Slilits &  Hardy 21 M B. p. 385-386.
-"   Ik ga er iii het navolgetide vati uk dat partijeti geen rechtskeuze hebbeti geinaakt voor de regels vm land

X. Verder ga ik roorbij aan de werki,ig van voorringregels. Deze regels kunnen zich 'doorzetteii' tegell

het toepasselijke recht in. Zo bepaalt art. 7 EVO dat gevolg km worden toegeketid aaii de dwingetide be-

16



HE T EUROPEESJURII)IS(:H HESCEHERMINCISKADER

Een Belgische verkrijger die iii Spanje een woning laat bouwen door een Spaatise verschaffer
zal op grond van art. 4 lid 2 en lid 3 EVO te tiiaken krijgen niet Spaanse regels:' Een Neder-
landse verkrijger die in Nederland eeii wonitig liat bouwen door een Belgische verschaffer zal
nlinder snel worden gecotifronteerd illet Belgisch recht. Hij kan op grond van de am. 5 lid 3
eti 4 lid 3 EVO ililillers te liiaken krijgen niet Nederlandse regels.72 Dat kan weer anders zijn
indien art. 4 lid 2 EVO van toepassing is."3 De overeenkoinst wordt dan bepaald door her Bel-
gische  recht.  Het voorgaatide  kati  schetiiatisch als volgt wordeii  weergegeven  (fig iur  1  eli  2).

palitigeti vati liet recht vatieeti .itider laiid r,·aanizee het ger'al liaziw verbotideii A. itidieii eii roor zor·er de-
ze bepalizigeti volge,is het recht v.111 dit latid toepasse]ijk zijii, oligeacht het recht dat de overeetikotiist be-
heerst.

1 Op grond vati art. 4 lid 2 EVO wordt vemwed. dat het recht v,111 het 1,711d waar de ke,1111erketide prestatit
(de verschafTer) is gevestigd vmi toepassitig is. 1)it artike! heeti betrekking op .latitietiiilig vati werk eii be-
paalt het toepasselijke recht iii het kader van de aantieniingsovereetikoitist. Zie R.I.V.F. Bertranis, Ot,era·i,-
Uums,en in hit inti·n,t,tion,Ih· prim,atrrdit c,1  hc,  Ii'cc,ls Kiky,prrdr,le. W.EJ· Tjeeiik Williiik  1999,  p.  147-148.
Op grotid vati art. 4 lid 3 EVO wor,:It veniioed, d.it het recht vati het latid waar het otiroeretid goed is ge-
legeti vati toepassilig is. Dit artikel heck betrekkilig op de koop vati otircierelid goed eii bepaalt het toepas-
seluke recht iii het kader van de koopovereetikoiiist. Zie 11.apport Giuliatio/Lagarde. Pt,EG 198(1.  C  282.
p. 2 1. Art.  4 lid 5 EVO bepaalt tot slot dat er op de ledeti  2 e,i 3 eeii uitzoiideritig kati wordeti getiiaakt,
ili,:lien uit het geheel der otiistatidighedeti blijkt dat de overeetikonist 11.luwer is verboildell tiiet een .11}der
la,id. Ik ga da.ir verder aan voorbij

2   Art. 5 EVO is vati toepassii,g op overeetikoiiisteii die betrekki,ig hebbeti op de leverijig vai 'roerei}de li-
chanielijke zakeii' ofde verstrekkitig vati dieiisteti aali de colisutiietit. iii het land waar hij zijii ge,r·otie r·er-blijfi,laats heeft, voor een gebruik dat iliet als becirijfi- of beroepstintig kati er·ordeti beschouwd. Eeti
aatifieiiii,igsovereetikonist - die de bour\· vati eeti wotiitig betrefi iii het latid waar de verkrijger zijii \·er-blijfplaars heeft - kan eeti cotisumentetiovereetikonist zijn iii de zin vati art. 5 EVO. Art. 5 lid 3 EVO be-
paalt dat ee,i dergelijke colisunietitetiovereenkonist - bij gebreke vati eeti rechtskeuze - wordt beheerstdoor het recht raii het latid ,\·aar de cotiswiietit zijii ger\·oiie verblijfi'laats heck. itidieii zij is geslciteii otider
de iti art. 5 lid 2 EVO beschreveti onistaiidighedeii.

3   Art. 4 lid 2 EVO is vati toepassitig itidien eeli aa,itie,iling,overeetikonist itiet beatim·oordt aan de in art. 5
EVO gestelde voon\·a.irde,i. Uit art. 5 lid 3 EVO volgt, zoals gezegd. dat ee,1 coilsunielitenovereetikoiilst
- bij gebreke vati eet, rechtskeuze - wordt beheerst door het recht vatj het latid waar de cotisitiiietit zijngeN·otie verblufi'laats heeft. i,idic,1 zij is gesloteti olider de iii art. 5 lid 2 EVO beschrereti oxiistatidighedeti.
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FIGUUR 1

De overeetikonist wordt vernioed her Ilauwst
Koop vaii verbonden te zijn 11iet het land waar het on-
omoerend
goed

roerend goed gelegen is (art. 4 lid 3 EVO)
+De verkrijger heeft te nlaken niet vreenlci

recht.

De woning wordt
gebouwd iii het
land van de buiten-
landse verschaffer

A.71111 e illitig De oven:enkonist wordt vennoed het
vati nmwst verbonden te Zijll Illet het land waar
werk de kentiierkende prestant is gevestigd (art. 4

lid 2  EVO).
+De verkrijger heefi te iliaketi niet

vreemd recht.
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FIGUUR 2

Indieti de colislizzientetiovereetikomst is geslo-
Aa 11 t i e 111-i t i g ten otider de in art. 5 lid 2 EVO beschreveii
vati werk (coli- oi„statidigheden is het recht vaii toepassing van
s li 111etitel 1 -

het land waar de consunient zilti gewone ver-overeenkonist) blij fplaats  heefi  (art.  5  lid  3  EVO)
+  De verkrijger heck te iliakeii 11iet ilationale

regels.

De buitenlandse
verschaffer bouwt De overeetikonist wordt vermoed het nauwst

Koop vall 011- verbonden te zon illet het latid Ivaar het onroe-de woning in het roerend goed
rend goed is gelegeii (art. 4 lid 3 EVO).land van de verkrij-

ger +  De verkrijger heefi te 111aketi niet tiationale
regels.

De overeenkoiilst wordt vemioed het nauwst
verbonden te zijil tiiet het lazid waar de keti-

Amizetilitig merkende prestatit is gevestigd Cart. 4 lid 2
EVO).van werk
+ De verkrijger heeft te niaketi niet vreenid

recht.
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4.3.2 Graisoversclidide,id boitiwerkeer iii de pr,iletiit

Een verkrijger kati in theorie derhalve re 111aken krijgen niet vreetiid recht 61 dus iller rechts-

diversiteit. Hoe zit dit iii de praktijk? Heeft eeii verkrijger wel interesse oni eeti grensover-
schrijdend contract te sluiten? Vooropgesteld kati worden dat em verkrijger veelal kiest voor
een verschaffer iii eigen la,id. Dit zal ook altijd wel zo blijven.74 Het is wel zo, dat de ititeresse
van eeti verkrijger oni grensoverschrijdende overeenkonisten te sluiten, lijkt toe te nenlen. Er
zijii   iii   de   eerste   negeti   tiiaaiideti  vati 2(106 111aar lietit   100.0(1)   nienseil   geltiiigreerd  vatiuit
Nederland.75
Zowel 11ie1isen die iii gretisstreken woneti als mensen die daarin niet woonachrig zijn, trekken
er in toenemende niate op uit. Meti heett er kennelijk steeds niinder 1110eite nice oni grenzen
te verleggen.74 Niet zeldeii betreft her hier gepensioneerden.77 Er zijn tegenwoordig ze16 spe-

ciale websites. waarop de verkrijger alle pro's eti - uiteraard ill mitidere tilate - contra's van
woneti iii het buitenland kati lezen.78 Nu betekent her feit dat men vaker in het buitenland
gaar wotien niet autoinatisch dat er ook ee,1 wotiing wordt gebouwd, tiiaar uitgesloteii is het
geenszins. " Ik zou dan ook willen concluderen dat een verkrijger iii de praktijk wel degelijk

de grens overgaat.

4.4 De daadit,crkcli ike i,wtoed vati rechisdiversircit

4.4.1 Re(htsdiversiteit als bilko„ie,ide»tor

Tenig naar de - door de Cotiiiiiissie opgeworpen - vr,iag of rechtsdiversiteit daadwerkelijk
van invloed is op de keuze van consunienten oin deel te nenien aan het grensoverschrijdend
verkeer. Er zijn veel reacties bitiiieiigekonien op deze vraag. De nieilitlgen verschille i, zo

blijkt. Coilsumentenorganisaties nienen veelal dat consunienten oniwille van rechtsdiversiteit

afzieti van het slititeii van grensoverschrijdende contracten. Het bedrijfileven daarentegen ziet
rechtsdiversiteit als een minder groot probleein.
De Co111111issie lieeti op basis  van  de  biiitietigekonien  reacties  iii  2()(,3  een  Actioii  Plan  gepu-

bliceerd, waarin een aantal problemen wordt genoetiid die illet rechtsdiversiteit gepaard

-4   Vgl. iii algenietie zili Siiiits & Hardy 20()3. p 388-389. Cross-border shoppitig betreti tot op hedeii veelal

her kopeti van producten tijdells vakatities, het witikeleti of zakenuitjes. Zie Consuti ier Protectioii iii the

Inter-11.11 Market 2( M)6. p. 7. 76.

5     Zie     'Eliiigratie    retiit    bevolkitigsgroei',     <A,<9r.cbs.iii/Nli/rdonl)·res/C35257C5-7F-19-44( 11)-97CE-
2.F73EA3(833A/(1/pl,(16,il (14.plit->.  1(1  tiovember  3 M 16;  'Nederlatiders  niassaal  weg'.  ch'  Ii·hyniat' 1 1  tio-
vetiiber 21 M 16.

"  Zie 'Huizetikc,pers oilt,lekketi voordeel 1)uits gretisgebied'. Col,miti, 9 april 2(H,l. 'Kopen over de greis
aaiitrekkelijk  tiiaar  coniplex'.  dc  I Wksler,mt  14  augustus 2(11)2; 'Duitse Fetastreek  blijti  Jalitrekkelijke
boitwplek'.  C.,bottit, 8  brliari 21 H )3: Lekker klave,jasseti iliet Hollanders iii Sze,itisz16'. dc  I 'Wkskrant 26 juli
21 K 14:  'Duitse  woititig  nikt  op  iii  Noord-Nederland'.  Bc,int' ·mi  Xeder/,ind  6  illei  21 MIS: 'WONEN  als  een

r'Ont ill l)Uitilaillf, ill' Tchyr,1,11 ( )3 januan 2(M)7.
Zie  'Gdjze  ilucht'  ga.%  steeds stieller nchtiiig Dititslatid'.  di'   I Wkskrititi  3 juli  2(1( 14:  'Ze  zegge,i  alletiiaal

goeiedag. vati jotig tot Olid'. 1)e lage wotiitigprijzefi iii Dititslalid oet-elieti eeti grote aatitrekkiti kracht uit
op Nederlatidse 55-plussen',  dc  I WL·ski·,mt  14 juli 2IM )4.

8   Zie bij\·oot-beeld <\\7\71·.bou\\·eiutiduitslatid.ill>, <www.spatijekoopliuis.,11>:

<Erir·\\'.zwedellet,ligratie.111>. <www.i1111110-illtenlatiollal.Ill>: <www.enligratiebeurs.111>.
-4     Zie  'Dititse  woniiig nikt  op  iii  Noord-Nederlatid'.  Bomit·,1,1 X,·derl,Iii,1 6  niei  21 M 15:  'Nederlandse  hilizen-

kopers de dupe in Duitslatid, Daar gaat je outle dag'. Dc Tch:er,t,if 2() deceniber 21*)5.
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gaan:' Het Action Plan lijkt er derhalve van uit te gaan dat rechtsdiversiteit de grensover-
schrijdende handel beletililiert. Eeti dergelijke zienswijze ligt ook ten grondslag ami de in 2(H )4
gepubliceerde  Cotimiunication  on European Contract Law:'  De  Conmiissie  gaat  iliijns  iii-
ziens otiterecht voorbij aan zowel voornielde reacties van het bedrijfleven als aan een aantal

/2relevante onderzoeksresiiltateii, die niogelijk eeti getiuanceerdere kijk op de zaak geven.
Verschillende onderzoeke11 wijzen uit dat het gebrek aan keimis van buitenlandse regels slechts
6611 van de redeneti is waaroiii cotisuiiietiteti Iiiet de greils overgaan.83 Er zijn naast rechtsdi-
versiteit namelijk nog andere factoreii die het grensoverschrijdend verkeer kutinen beitivloe-
deti. Een aaiital voorbeelden: de te overbruggen alitand, de andere taal en cultuur eli de wijze

84waarop wordt onigegaan met probleinen die zich na het sluiten van de transactie voordoen.
Al deze tactoren kutineti de verkniger doeii beshiiten 0111 niet de gretis over te gaaii. Het kotiit
111ij evenwel voor dat de reniniende werking van deze factoren in de praktijk wel 111eevalt.
Een verkrijger die weet dat hij iii alle Lidstaten dezelfde derigdelijke beschemiitig als thuis ge-
11iet, zal itiiniers sneller geneigd zijii 0111 bij her neiiieti vaii zij11 beslissiiig voorbij te gaaii aan
aspecteti zoals eeti midere taal en cultuur. De coticlusie van de Cotimiissie, dat rechtsdiversiteit
een belangrijke invloed heett op de Iiefatieve beslissing oni de grens over te gaan, lijkt derhalve
- toch - gerechrvaardigd
1 k wil de lezer echter wijzen op het volgende. De positicti,· beslissing 0111 aan het grensover-
schrijdende verkeer deel te nenie11, wordt gebaseerd op eeii reeks van argunienten. Zo klititle!1
het sneller en goedkoper knjgen van een stuk grond en een woning,85 een aantrekkelijk belas-
titigklitiiaat eti de 1110gelijkheid 0111 eeti woning naar eigen weilsen te bouwen,8,1 doorslagge-
vetide(re) groiideti zijn 0111 een grensoverschrijdend contract te sluiteii.87 Mijns iiiziens kotiit
pas  aaii  her  eiiide  vaii  de beslissitigsketen de rechtsdiversiteit ter sprake.  Of 111isschieii  zelti wel
hele111aal niet.  Ik benvijfel derlialve  of een verkrijger  van  het sluketi  van  gretisoverschrijdetide
bouwcontracten afziet. louter 0,11,14/h· van het feit dat hij illet buitezilandse regels te 111.iken kati
krijgen. Dit lijkt uiteindelijk veeleer een bilko,11£·,idi·  ctor te zijii iii het kader vaii zijn beslissitig

MM
0111 itiet de

grelis over te gil.111.

8"  Zie Coiilliiuixicatio,1 tioni the Conitilissioii to the Europea11 Parliaiiielit mid the Council, A more coher-
elit Europeati contract law. Aii Actio,i Plan, COM (21)03) Fi,ial 68. p. 6-14.

M 1    CL,ninizitiicatioii oti Etiropeati Coxitract Law 2(M)4.
82      Zie  ook  Hesselink 2(11)3,  p.  21)87:  Sliiits &  Hardy  2(M)3, p 385-386.
4  Zie buvc,orbeeld Busiiiess-to-Cotisunier Cross-Border Trade  21*1)2,  p.  39-40.  Zie  ook  Qualitive  Study  oii

(_:ross Border Shoppitig iii 28 European (:outitries 2(X)4, p. 56,57: Terryti 2(1(17. p. 1(19.
H4 Zie Croi}suiiier  Protectioli  iii  the Ititenial Market 21 M 16.  p.  69.  The  Europeati Cotisunier Network:  ECC-

Net  21 H)6.  Zie ook  Helps  1997,  p.  53( 1-531 ; Busitiess-to-Colisumer Cross-Border Trade  3 1112.  p.  39:  Hes-
selilik 2, M 8. p. 21192: J.M. Sniits. 'Europa eti het Nederlatidse privaatrecht'. XTBR 21)(14/1(1. p. 495. J.M.
Snlits, N. Koniet & R.12.12. Hardy, 'Naar eeti Gemeenschappelijk 11.eferentiekader roor het Europees
colitractetirecht'.   1 1 711\R  21 M 14   (661 )3).   p.   1(M I 1-1, M 12:  Qualitive  Study  011  Cross  Border  Shoppi,ig  iii  28
Europeaii Coutitries 2(1(14, p.  19-3 1.  55-61,  62-71, Coilsitiiier Protectioti  iii tlie hitenial Market 21 M 16. p.
56: Loos 21 N )6, p. 16.

83    Zie '|)uits succes bij vbje kavelbou,s : Bc,init·,id .\'t'ded,uid 6 niei 2(116.
wi   Zie '1)uits succes bij vrije kavelbouw'. Bc,mit·,id Xt'der/,md 6 mei 2()(15.
h-     Vgl. iii algeiiie,ie ziii  Qualitive Stzidb' oii Cross Border Shoppiiig iii 28 Europeati Coutitries 3*14,  p.  24.
MN  Vg|· Terryii 21* 17. p. 1(19.
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4.4.2 Di opet, co,idi,sic

Er is aldus niet komen vast te staan dat rechtsdiversiteit de verkrijger beleniniert 0111 aan het
grensoverschrijdende verkeer deel te tietiien en dat een Europees juridisch beschennitigskader
wenselijk is iii de zin dat er behoefie ami bestaa. Een dergelijk beschemungskader zal het
weliswaar niakkelijker niaken oni de greiis over te gaan, tiiaar het strek[ te ver 0111 te C011ClU-

deren dat het ontbreken ervan de verkrijger beletiiiiiert een gretisoverschrijdende overeeti-
konist te sluiten. Nader onderzoek lijkt lilij in dat verband vereist.

5          Wat onbesproken is gebleven (en grotendeels blijft): de tegenargumenten

Ik besluit dit hoofdstuk niet een tweetal aativulletide opmerkingen. Iii de eerste plaats inerk ik
op dat de argimietiteii tegen een utiifortii recht en dus ook tegen eeti Europees juridisch be-
schemiingskader legio zijn.w Zo wordt wel gesteld dat uilifornie regels onwetiselijk zijii, 0111-

dat zij de rechtsculturele tradities van de Lidstaten doen verdwijnen.'"' De wenselijkheid vati
Litiifortiie regels wordt tevens betwist oniwille van het feit dat de cotiipetitie tusseti de recht-
stelsels  verloren  gaat.'" De gedachte  is dan dat concurrentie tussen de rechisstelsels ertoe leidt
dat de beste regels overblijven, onidat een rechtsstelsel zich anders uit de lilarkt prijst.
Iii de tWeede plaars tiierk ik op dat, al zdu kuntien worden geconcludeerd dat een Europees
juridisch beschemungskader wenselijk is,  er weldra een nveede vraag rUst:  is een Europees ju-
ridisch beschertizingskader ook illogelijk.  en zo ja welke vonii zou het dan tiioeten krijgen?
Wat beoog ik illet vooniielde algeniene opinerkingen liu duidelijk te niaken? Ik wil er enkel
op wijzen dat voorstatiders van een Europees juridisch beschermingskader hoe dan ook kun-
tieti rekenen op weerstand en dat er zeker nog een flag nioet worden geniaakt.

6             Conclusie

Iii dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat een Europees juridisch beschenningskader wense-
lijk kati zijn, indien het bescheniiingsniveau van de verkrijger iii de Lidstaten ontoereikend is.
Ik heb deze oitziatie aatigeduid 111et de tenn 'weliselijkheid iii de zin van noodzakelijkheid'.
Het zon imiliers iliet nlogen uittiiaken waar de verkrijger eeii woning laat bouwen. Overal

tiioet liu over bepaalde recliten beschikken, voor als er iets niis gaat.92 Waillieer dit niet het
geval is. kati Europees ingrijpen tioodzakelijk zijn. Hier kuiuien iii het kader van dit onder-
zoek echter geeii concrete uitspraken over worden gedaan.

m     Zie  voor eeti overzicht vati  Qrgunienteii  (r·oor eti)  tegeii  eeti utiifonii recht Helps  1997.  p.  5311-531:  Vati
deii  Bergh   1998,  p.   129-152:  1)e  Geest  21 M)2.  p.  881-891):  T.   Hartliet,  'Op  weg  naar  een  Europees  a.iii-

sprakelijkheidsrecht?'. TPR 2(*)2, p. 945 e.v.
"   Zie P. Legrand, 'Agaitist a Europeati Civil Code'. AfLR 1997, p. 44-62: P. Leimind. 'A diabolic idea'. iii:

A. Hartkatiip (·t al. (eds.), Toti„irds a Etmy,ca,i Citil Cidc, third editioti, Nijiiiegen: Ars Aequi Libri/Klur,·er
Law  Intertiatioilal  3,)4, p 245-272.

'"      Zie  Vaii den Bergh   1998,  p.   131 ); M. Faure   & T. Hartliet-,  'Naar  eeii   han,wigisatic  van  het  aa,isprakelijk-
heidsrecht iii Etin,p,i. .\78 211(13, p. 17(1-177: J.M. S,ints. '1)e missitig link in het debat over uiuficatie ,·an
privaatrecht: het evolutiotiair  perspectief,  XTBR  2(X.13,  p.  245.  Zie  over  dit 'tegetiargunietit' verder  De

Geest  21 H )2, p 884-886;  Loos 24 N 16,  p.  22.
/2 Vgl. art. 2.i,1. art. 3 EG-Verdrag. Vgl. ook Greeti Paper oil the lie\·iew of Colifilitier Acquis 21* 37. p. 3-4.
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Tevens is gebleken dat eeti Europees juridisch beschemiingskader ook wetiselijk kan zijn, iii-
dien de verkrijger 0117 11ieer persooillijke redeneii behoefie heeft aan zoii kader. lk doel op het
feit dat rechtsdiversiteit de verkrijger kati belenimeren oni deel te nemen dati het gretisover-
schrijdende verkeer. Deze situatie is iii her voorgaande gekwalificeerd als 'wenselijkheid iii de
ziti vati behoetie'. lk heb lateti zieti dat rechtsdiversiteit 111ijns inziens ilier siiel eeti doorslagge-
vende eii dus beleiiniierende Eictor z.11 zijii bij de beslissiiig de greiis over te gaaii. Het betreti
hier evenwel een nieer algemene uitspraak, die iii een vervolgonderzoek naar de itivloed van
rechtsdiversiteit op de bourvin.it kt gecoiicretiseerd zou ilioeten wordeii.
1)e vraag ofeen Europees juridisch beschenikingskader wenselijk is, la.it zicli derhalve tiioeilijk
beantwoorden. Althatis iii het kader vaii dit otiderzoek.
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HET IDEAALMODEL

1           Inleiding

Welke uitgatigspunteii zozideti ten grotidslag moeten liggeti aan regels waaniiee een zo ideaal
tiiogelijke bescherming van de cotisuiiient op de bouwmarkt kati wordeti bewerkstelligd? Het
atitwoord op deze vraag is - iii de vomi van een ideaahiiodel - terug te vitiden iii het oiider-

havige hoofdstuk. De keimierken en achtergrotiden vati het ideaainiodel zijn iii hoofdstuk 1
aaii de orde gekonien. Zo onivat het ideaalinodel bijvoorbeeld geen concrete regels niaar ab-
stracte uitgatigspuiiten eii wordt voor de iiihoiid van de uitgangspunten inspiratie geprit uit
Europese en natiotiale brotitieii. Het feit dat de uitgangspunteii van het ideaahiiodel op zich-
zelt-staan, is echier onbelicht gebleven. WaI bedoel ik daar precies mee?
Er zal bij het tormuleren van een uitgangspunt geen rekenitig worden gehouden iiiet e.71
reeds eerder gefonmileerd oftiog te  torniuleren  uitgangspunt.  Het in beschouwitig tietiien  van
andere uitgatigspunten leidt er ininiers al snel toe dat er (te) coticrete regels ontstaail. I)at is
niet de bedoeling. Een eventliele 'botsing' tussen de uitgangspunten kan bovetidien beter pas
plaatsvinden bij de toetsing van de Belgische en Nederlandse regels aan het ideaaltiiodel. Het
wordt voor de lezer dan mogelijk inzichtelijk(er) welke argumenten de regelgever alleiiiaal te-
gen elkaar zou nioeten ativegen teneitide tot een ideale regel te konien.
ik zal  iii het navolgende eerst een tweetal algemene uitgangsputiten  foniiuleren  (paragra.if 2)
oin vervolgens aindacht te besteden aan de itihoudelijke uitgangspunteii (paragraaf-3).<" Ik slizit
afniet een conclusie (paragraaf 4).

2 Algemene uitgangspunten

2.1 De bilatiget, l'a,1 dc t,eritr-iker 0,1 de versdialfer

De verkrijger verkeert teii opzichte van zijn prof-essionele wederpartij veelal in een zwakke po-
sitie. 1)eze zwakke positie kati eli illoet worden gecotiipenseerd door consunietitbescheniieti-
de regels. Er ga:Iii in de literatuur ecliter regehilatig steninien op voor een evenwichtige(re)
bescherniing van de verkrijger en de verschaffer."4 Ook op Europees niveau en iii overlieids-

"    De (abstracte) algeniene ilitgaligspu,iten vati het ideaalmodel hebben. zoals gezegd. betrekkilig op de meer
algetiletie aspecten van de beschem,ilig v.1,1 de verkrijger. 1)it tenvijl de (abstracte) illhoudelijke uittpilg-
puiiteli bepaleii hoe de coi,crete rechtspositie v.iii de verkrijger 1110et luidell.

• 4   Zie (itialgenieijeziti) Kleytie.a. 1985, p. 119: Embrechts 1986, p. 213,1)evroey 21*MI, lir. 266, p. 176: A.
Verbeke, 'llecht ts  balai is is  eeli  werkivoord'.  R. Ii'.  2, M) (1 4 1 1. p 976-977: Tusseti  drootli  eii daad  21 M )2,  p
6: Calais-Aulo)· & Steinnietz 2(HO. p.  193-194; Vati recht hebbeti naar recht krijgen 31(13, p. 4, Verbeke
&  Vatihove  2( H 13,  p.  3,  76: Voorstel wijziging Woijitigbouwwer - Waarborg optrekken  tot  1311% schaadt

aairietiier eti cotisunietit. Goed eti eveii\,·ichtig cotitract beter dan wetswijzigilig,
< www.bouwuide. be/ viewobj jsp?i d =291 M 194 >, 18 april 21 H 17.
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publicaties is deze gedachte terug te vinden."5 Dit is toe te juichen. Hoezeer ook het belang
van de verkrijger voorop staat in dit onderzoek. de belangen van de verschaffer mogen niet
worden veronachtzaanid. Deze stelling wekt op het eerste gezicht tiiogelijk bevreeiiiditig. De
verkrijger geniet echter iiidirect voordelen van de beschemung van de verschaffer. Het lijkt
wellicht tegetistrijdig. niaar een hoge iiiate van bescherniing van de verkrijger kan zich 1110ge-

luk tegeti hetii keren, wanneer niet tevens acht wordt geslagen op de belangen van de ver-
schaffer.
Zo wordt een verschaffer wiens belangen worden veronachtzaaind, beleninierd bij de venve-
zeillijkitig van zijn doelstellingen. Het gevaar daarvan is dat hij er alles aan zal doen oni onder
de voor hetii nadelige regels uit te konieti.'1" Hij kan deze regels bijvoorbeeld wegcontractereti
iii de ziii dat hij 0111 de bescherniing van de verkrijger heen kati contracteren.'1 Eeii te ver-
gaande beschertiling van de verkrijger zou eveneens tot een beperkter aanbod op de 111arkt ell

eeti  stijgitig  van de prijs  van  de  woning  kunnen  leiden.48  Een  verschaffer kan  iiimiers  weigeren
0111 te contracteren met een overdadig beschemide verkrijger of kati - als tegenreactie - be-
fltiiteii 0111 zijn piijs te verhogen. Een te ver doorgeschoten bescheniung van de verkrijger kati
er toI slot ook toe leiden dat de relatie tusseii partijeii iii tell vroeg stadiu111 gespannen is. De
gevolgen latell zich raden: de verschaler zou gedurende het bouwproces wel eens ininder
flexibel kullilen Zijn. liu er onvoldoende rekening is gehouden illet zijn belangen.

Het vorenstaande leidt tot het volgende ditgangspunt:

(1)          Dc regels nioeten waarbo,gen dat er,tiet allee,1 rekeni,ij avordt gcitouden nlet de bela,Ren val, de ver-
1:Tik, maar ook met dc belangcn van de versclt*r.

2.2 Ecti.litia,ificel vera,itit,oorde  besdien,ii,lt vaii  de  verbriker

De juridische bescherming van de verkrijger kan gepaard gaati niet eell stijging van de prijs van
de wotiitig."' Ik geefeeii voorbeeld ter verduidelijking. De verschaffer kan op grond van regel

X verplicht zij,1 0111 de verkrijger te itifonnereti over niogelijke risico's. De kosten die daar
111ee gepaard gaan, kan de verschaffer doorberekenen iii de prijs van de woning. De verkrijger
betaalt in een dergelijk geval derhalve indirect voor zijil eigen beschemung. De bescherming
vati de verkrijger kati echter ook op een andere - nieer directe - tiiailier tot eeti kosteilstijgitig

"s   Zie (i,1 algeniene zin) 0,inverp van wet tot regeling van de wotiingbouw eti de verkoop va,1 te bouweii of
iii a.itibouw zijnde woningen, BS I ju,ii 1971, tir. 49(1. p. 3. 24: Kaillcisti,W,cn H 1995/96, 231)95, tir. 5. p
2 (Mr'A): Killters,likki·11 //2(HHWIL 23(195. lir. 14), p. 2(I, 21 (Verslag ,·ali eell schnitelijk overleg): K,zilii·r-
stitibl ·,i  U 3 M ) 1 /1 )2. 27879.  tir.  3.  p. 2 (Brief vaii  de  staatssecretaris):  C:outicil  R.esollition  of 2  deceniber
21 M 12  011  Coiniizittiit>· Cotisuiner Policy Strategy  2( M )2-21 M 16,2( 11 13/C  11 /( 11.  p.  1.

'"'     Zie (iii algenlelle zill) Hartlief 1999,  p. 5 1: Verbeke & Vailhove 3 M 8. p. 3.
"-   Zie iii algenietie zili Hanlief 1999. p. 51.
')X Zie iii .116.einetie ziti Hartliet-1999. p. 51 ,-5 1 . Vati Bij,ieti 2(Md. p. 18-19.
I. Zie (iti algeliietie ziti) Vati der Boon, 199( I. diss.. p.  1(14: Hardief 1999. p. 51). 56-57: L. Kaplow & S. Sha-

veil, F,lintess i,mits 11 21#;in·, Harvard University Press 2(H,2. p. 33: Calais-Auloy & Steitiiiietz 2(M)3, p. 2(1:
J.H. 1)uyveiisz. 'De redelijkheid vati de exoneratieclausule'. Boom Juridische uitgevers 21*13, p. 61  eti de
daar aatigehaalde literatuur. Loos 2(*13, p. 15; Hardy 211(14. p. 27: Cseres 31(,5, p. 178. Vati Bijilell 2(M,5. p
18-19.
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leideti. Wederom een voorbeeld. I)e beschenning van de verkrijger zou er iii ktintieti bestaaii
dat hij advies moet inwinneti bij een deskittidige. Het inag duidelijk zijn dat deze deskundigezijii dietisten veelal 11iet gratis z.71 aanbiedeii, hergeen inipliceert dat de verkrijger betaalt voor
zijn bescherniing.
Het feit dat de verkrijger iii beide voomielde gevalleii betaalt voor zijn eigeti beschertiling is
echter niet zo erg, zolatig de bescherniing die hij geniet niaar iii eeti redelijke verhoziditig st.iat
tot  de pqjs  die  hu  ervoor betaalt.  Swun voor deze gedachte  is  te vinden iii  de literatuur.""  Ik
duid de redelijke verliouditig russell de juridische en de financifle belangen van de verkrijger
verder ian tiiet de tenii 'fitiaticieel verantwoord: De vraag die vervolgens natutirlijk rijst, is
watitieer de bescheniiiiig van de verkrijger financieel verantwoord is. Her is iiioeilijk hier eeti
eenduidig antwoord op te geveli. 1)e ene verkrijger heeft - zo bleek in hoofdstuk 1 - itiiniers
behoetie.zati eeii hoog bescheniiingstiiveau X, terwijl een andere verkrijger genoegen neenit
niet  het  tiiindere  eti vaak goedkopere beschenning niveau  Y.  Het is allesziiis denkbaar  dat
1.iatstgenoemde verkrijger niet wenst te betalen voor het hogere en vaak du,irdere bescher-
tiiingsniveau  X."'  Een  111eer  algeinene  uitspraak  over  de mate waarin een regel fitiancieel  ver-
anmoord is, behoort niijns inzieiis desondanks toch tot de niogelijkheden. De illethode die ik
iii dir verband zal volgen, is als volgt.
ik zal steeds nagaaii of- een regel de verkrijger iiberhallpt op kostell kan jagen. Zo ja, dati
wordt bekeken wat ongeveer de onivang van die kosten is. Wantieer deze beperkt lijkt te Zijll,

is aannenielijk dat de kosten weldra iii een redelijke verhouditig zzilleti staan tot de bescher-
niing die de verkrijger ge11iet. De prijsstijging van de woning zal dan inliners zo beperkt zijii,
dat de verkrijger er tiiet ofiiatiwelijks financieel 11.ideel van ondervindt. Wat liu indien de kos-
ten die inet een bepaalde vonii van beschertiiing gepaard gun wd omvangrijk zijii te achteii?
ik zal iii zo'n geval uiteraard uitgebreider stilstaaii bij de verhouding tusseti de kosten en de ba-
teti van de bescheniling van de verkrijger. Er is evenwel nog iets. Het feit dat er een goedko-
pere eii gelijkwaardige nianier is oni de verkrijger te beschertiien, kan er alsiiog toe leideii dat
een regel niet financieel verantwoord is. Het voor handen zijn van een goedkoper en gelijk-
waardig  alternatief speelt derhalve  ook  een  rol  bij het beantwoorden  van de vraag ofeen  re·gel
fitiaticieel veratitwoord is.

Het vorenstiande leidt tot het volgende uitgangspunt:

(2)        De  Cls inoctcti wambors,i dat de besdiemii,ig van de verted*erfinat,dect rermitwoord is.

3 Inhoudelijke uitgangspunten

De volgorde waarin de inhoudelijke uitgangspunteii worden besproken, wordt zoveel moge-lijk bepaald door de twee categorieen inhoudelijke uitgangspunten: het signaleren en voorko-
ineti van problemeti door coninitinicatie en sanienwerkitig en de (klassieke) rechten en

I"'  Vgl. iii algeiiietie ziii jatiseii 211() 1. p. 17: Cseres 2( H 15, p 187-188.
1"1  Vgl. iii algentene zin Hartlief 1999. p. 57.
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plichten van partijen ingeval van een onoverkomelijk probleem.""2 Ik begin met de eerste ca-

tegorie 61 probeer de volgorde van het bouwproces aan te houden.

3.1 17·,1 i,0,7,1 pa,1 sai,ii·,itit·rk,i,W 01 co,Ii, titi,unitic·: de Iiood:ake/i,LY· Iiu·di·tirrki,(e ikw dc t,crbri»·r

De iioodzaak van sanienwerkitig trissell de verkrijger eii de verschaffer heeti iii de literatuur eti
in - andere - cominuiiatitaire publicaties bijzondere nadruk gekregen.",3 Ik acht dat ook te-
recht. Her wekt op het eerste gezicht echter wel bevreeiiiding dat de verkrijger illet de ver-
schaffer nioet sainenwerken."14 De verkrijger heeft er ininiers bewust voor gekozen 0111 de

bouw vati zijn woiiing uit liatideti Ie geven aan de verschaffer. De saniemverking die ik op het
oog lieb, ziet evenwel niet op gedragingen die de verschaffer zel6tandig kan verrichten. lk
deilk veeleer aan een vorni van samenwerkitig tussen partijeti die 'conditio sine qua noti' is
voor de verschafter 0111 de overeenkonist te kuntien uitvoeren. De niedewerking van de ver-
krijger is sonis initiiers noodzakelijk onide verschaffer deugdelijk te kutinen laten presteren.

1,13

De verkrijger dient zich bovendien hoe dan ook te realisereti. dat de verschaffer er belang bij
heeft om het werk te kittinen uitvoeren. De verschaffer is er doorgaans veel aan gelegen otii
witist te 111akeii. Stilstandschade als gevolg van het feit dat de verkrijger zij11 medewerking niet
verleeiit, kati aati deze gezonde oildertieilierszin atbreuk doen. Zo bezien is denkbaar dat eeii
verschafTer, die vreest dat een verkrijger hem niet de noodzakelijke iliedewerkitig zal verlenen,
eiikel onder bepaalde voorwaarden in zee zal gami niet de verkrijger. En die voorwaarden
zouden wel eens ongunstig kiintien Zijll voor de vcgkn ic,(, r. Eeri vortii van beschertizitig die er-

toe leidt dat de verkrijger de prestatie van de verschaffer niet kan frustreren, lijkt al met al dus -
ook in het belmg vati de verkrijger - weilselijk

Het voren taande  leidt tot het vc,lg de  uitg,wigspunt:

(3)             De  ,(.cls  in,%·trit  u,aa,14.1,  11./at de  i •crk•rik,47 a,1,1  dr  .,elsd,4(, dc  itic,kitabiii·y :i·ric,·nt die  *toodia-
kt·hik is 0,1, colitra rn,nf,n,1 k kil,Ine,i j,rcsterm.

1"2  Zie hoofdstuk 1 paragraaf 4.3.3.1 eii 4.3.3.2.
1"'  Zie iii algeliiene zili Herbots 198(1. p. 217. J.B.M. Vratiketi. 'Afdeling 6.1.7: het verzuini van de schuldei-

ser,  Il PXR  1986  (5789),  p.  418  e.v.:  Vati deii Berg  19913, diss.,  p.  33-54:  F.  1)elobbe,  'La dOfitiitioii  des
obligatiotls respectives'. 'llroit de la  Coristnictio„'.  iii:  .la.  I)r.  1991.  p.  1122. Ja,isen  1998.  diss.. p.  111-
146 tiiet \·erdere verwijzitigen.  Latido  &  Beale  2(* * I.  p.   119-12 1   (art.   1 :21 e)  met  vemijzingen.  Goossells

3)<13, tir. 979-991), p. 9()6-922, Asser-Hartkatiip 2(*14 (4-1), tir. 279-28{): Bjnabetit 211(15. p 214-216 me
venvijzitigen: Nickaerts 2(H)5, p. 427: Tilleniati & Verbeke 24% 15, p. 241: PELSC 2(1(17, p 131-132,184.
3(19-31(1. 329. Asser-V:Iii deii Berg 2(Me (5-Ilk), tir. 78.

11,4 Vgl. m algeiiielie zin G. Baert, 'Sanie,iwerkitig bouwheer-aaiinenier? Medewerkitigsplicht? Een Meta-
foor'. iii: J. ilogge. AanspralchiWieid, rciliehrid ct, irr:ckcri,w iii de 1,0,19, 3*M). p. 39-55: Baert 201)1. tir.
494-5( w L  p.   186-188.

1"5  Zie iii algenietie zili PELSC 21*17. p.  184. Zie over het 'tioodzakelijkheidscriteriuni' uitgebreid Jatise,i
1998, diss.. p. 133 niet vemijzitigeti
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1.2 Ee,1 von,1 14111 sallictill,crkille eli com itinicatic: lict ilititlisse|ell vali ill.fontiatie

Een atidere wijze waarop de satiietiwerkitig eii cotiitilitnicatie tussen de verkrijger en de ver-
schaffer vomi kan knjgen. is door het uitwisselen van infortiiatie."*' De (inspiratie)wortels vati
deze gedachte Zijtl otider tiieer Ie vitideii iii de literatuur en - andere - conlliiunazit.lire publi-

caties. Deze bromien wijzen uk dat het uitwisselen van infomiatie de verkrijger veel voordelen
kati bieden.
Ee11 verkrijger die over voldoende infomiatie beschikt, wet:t bijvoorbeeld beter waar hij aaii
toe is eii kati iii tizeer of" tiiindere 111.ite zij11 (rechts)positie bepaleil.",7  De zelfredzaatiiheid vaii

de verkrijger en het contlictoplossende vertiiogen van partijen nenien daardoor toe, hetgeeti
een positieve invloed kati hebbeti op hilil oiiderliiige relatie en de kans op een deugdelijk

l/IMeitidresultaat kan vergroteii.     Hoe stel ik illij dit laatste voor?
Een goed geiiifornieerde verkrijger heett duidelijk(er) voor ogen wat hij van zijn wederpartij
kati venvachten."" Hij kati daardoor sneller ingrijpen indien het fout dreigt Ie gaan. waardoor
probletiieti nog zoveel niogelijk kutitien worde11 voorkoiiien."'  Eii  hoe  miiider  probleiiieti,
hoe beter dat natuurlijk is voor de onderlinge relatie trissen partijen en des te groter de katis is
op een detigdelijk eindresultaat. Een goede onderlinge relatie bewerkstelligt nu eemnaal dat
partijen wat niitider stiel geneigd zijii otii 'op alle slakken zoilt te leggen'.
Het uitwisselen vati int-oniiatie leidt er derhalve 11iet alleen toe dat partijen iets tiaar buiten
brengen, tilaar draagt er ook toe bij dat zij iets bintienhalen: het tijdig verkrijgeti vail eeti
deugdelijke woning tegen de afgesproken prijs. Ik zal iii de subparagrafen 3.2.1 t/1113.2.3 atia-
1>·seren waarover de verkrijger precies geinfortiieerd nioet zijii, war daar de voordeleti van zijii
eli welke vorni van s.1111eiiwerkitig eii collitillinicatie vereist is 0111 deze voordelen te belia-

112len." ' De verschille,ide thsen van de overeenkonist gelden daarbij als vertrekpunt.

""  Zie iii algeniene zili De Boeck 2(MMI, p. -1(Hl-4(11:Jatise,i 21)111, p. 19; PELSC 211(17. p. 131-132.3111.
1"-    Zie in algeniene zili  Almierstillekc,i  H 21 11 13/1 )4. 27879. nr. 6. p.  2  (Briefvan de staatssecretaris): Alii,imti,kke, i

U 2()(6/()6, 27879,  tir.  14.  p. 2  (Brief van de staatssecretaris); Coninlissioii Cotitniuilicatioii  "Healthier,
Safer, more confidelit citizetis: a health atid cotisittiier protection strategy" alid Proposal for a 1)ecisioti ev-
tablishi,ig a  prograniiiie  of Comintitiity  action  iii  the  field of Health  atid  Cotisunier Protectic,11  3 H)7-2(913.
COM  (21 M 6)   1 1 5  fii,al,  p.  3.   12: Cotisunier Policy Strategy  2( X 17-21 113,  p.  5.  Zie  iii  dat verbatid  ook  Bar-
endrecht & Vall de,1 Akker 1999, p. 13-14; De Boeck 21 H MI, p. 36-37: Oughtoii & Lowry 21 11 M 1, p. 16- 17;
Piiina 211(13.  p.  11)-11,  25.  Cons,inier (·,i,poti,en,ic,it t  a,mpetitivt·,trss,  National  Consunier C:oulicil  24)(,4.  p
12-13  <www. ticc.org.uk/,iccpdf/poldocs/NCCI 17(Ifi_cotisittiier_enipowenne,it.pdf->.

1"N   Vgl.  hi algetitetie zi,1  K,mu·,In,Wa·,i H 211(13/114, 27879.  nr. 9. p. 2 (Brief vati de staatssecretatis):  K.,1,1,·r,it,k-
ke,i  II 21 M 6/(16,  27879,  tir.   14.  p.  2-3  (Brief vali  de  staatssecretans).  Vgl.  iti  (algeii,elie  ziti) ook Geschilbe-
slechtitig iii de bourz' 2(M,2. p. 6(1-61. Vati recht hebbeti nxir recht krijgeii 2(M)3, p. 4(), 41.

1"4  Hierdoor wordt de 'itifoniiatieongelijkheid' tussen partijen eidgszitis overbrugd. Zie hieroverJ.B.M. Vr:Iii-
keli.  .11(·chitch'tws-,  1,1/I,nmitic·- m Awdi·,·icicksphditcit iii het i, 'rbink·,16·se·,iredir, diss. Zwolle: Tjeelik Willitik  1989.
p.    21 12,     M.     Fabre-Maggian,    Dt'    L'ON(*,tio,i    D'hili,mi,mon    Da,b    L ,·    Contrats,    ess,zi    d'titic    thci,nc    l'ans:
L.G.D..1.  1992. nr. 39 e.v.. Hardy 2(11)4. p. 23: Putting ijew houses iii order 2(M)7. p. 8.

11"  Vgl. iii algenietie ziii: PELSC 31(17, p. 132.
11 1   Ik wijs er nog op dat de Europese cotistinietit otivoldoetide ken,iis nieetit te hebben van zij11 rechteii. Zie

Colist,Ilier   Prutertioti    ili    the   ELI    Specia]    Eurobarometer/Europeati    Commissioti,    novetiiber   2(M 13,
<www.ec.europa.eu/public_opi,noii/archives/ebs/ebs_193_eti.pdt->.  p.  41 I  e.v.  Hetzelfde  geldt  voor  de
Nederiaticise  cotisuiiietit.  Zie  R,41/hirt  Coils,1,;R·liti·,ic<h,Lific,  Sociaill  Ecotiolilische  liaad.  Iiovetiiber  2( M M 1.
< www . se r . i ll / 111 / p ub l i c a t i es/ ove rige / 2111 11 1 -21 H )7 / 2, M N ) / b 1 927 5. asp x > .   V a ll recht hebben naar recht   krij-
ge,1  2< M 23.  p.  22-24.  1)e  iii  2( H)7 gelmiceerde website www.CotisuWijzer.111  zou  de  Nederlatidse  cotisu-
nietit op eeti laagdreiiipelige iiianier a.111 itiforniatie over zijii rechte,i eli plichte,i nioeteii helpe,1.

It 2   Tetieinde  zoveel 111ogelijk de volgorde  van het bouwproces aa,i te houde,1.  konit het bela,ig va,1  ilitbrnia-
tie  op het Ilioinelit vati opleveri,ig m paragraat- 3.4  aa,i  de  orde.
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1.2.1 Het belatig vati i,fon,tatic voor,fkaand aa,1 dc overre,ikonist

Alvorens de verkrijger een overeenkotiist sluit, tiioet hij goed geitifornieerd zijii over de aspec-

ten die vaii belang zijn iii het kader van zijn wilsvortiiing. Het belatig van itlforniatie gericht
op wilsvoniiing wordt zowel in de toelichtingen bij Europese regels als in de literatuur er-
kend."   IDe  vraag dringt zich  op  ofde  verschall-er de verkrijger iliet reeds  uit  eigen  beWegilig
van dergelijke informatie zal voorzien. Dat is voor een deel ongetwijfeld het geval. Het is te-

gelijkertijd geenszills zeker  of de  vcrschaffer de verkrijger  Alle  intorniatie  verschaft, die laatstge-
noenide nodig heeft 0111 een juiste beslissing te kunnen nenien. Ik werk deze gedachte iii de

volgende paragrafen verder  uit  om  vervolgens  iii paragraaf 3.2.1.3 het bijbehorende uitgangs-

punt te toniiulereil.

3.2.1.1 Dc  aspecte,1  prijs,  tlid  1,1  lavaliteit

1 I f ,Het  kunnen  beschikken  over  infoniiatie  omtrent  de  aspecteii  prijs,"4  tijd" '  en  kwaliteit
11wordt otider nieer in overheidspublicaties van belang geacht. Ik slitit mij daar graag bu aan.

Het onbesproken laten van vooniielde aspecten zal er in veel gevallen toe leiden dat de ver-
krijger niet goed weet waar hij aan toe is, waardoor hij te maken kati krijgen met oilaaligena-
nie verrassitigeti. De verkrijger zou idealiter zelli nioeten beschikken over concrete prijs-, tijd-

1 1 '   Zie  I )irective tir. 94/47/EC  of the  European  Parliatiielit  atid  the  Couticil  of 26 October   1994  011  the
protectic)11  of purchasers iii respect of cemiti  aspects  of cotitracts  relatitig to the  purchase  of the right  to  Use
iI 111110vable properties oii a tinieshare basis (PbEG. L 28(1/113): Directive 97/7/EC of the Europeaii
l'arliattient  and  of the  Comicil  of 2(1  May   1997  011  the  protection  of consuniers iii respect  cif distatice

cotitracts    (PI,EG,    L     144/ 19):    Wetsotitwerp    betreffe,ide    preco,itractuele    itifoniiatie    bij    coliitiierciele
sanietiwerkingsovereelikonaten,  BK 22 niaart 21 1115,  lir.  1687/111 1 1, p.3.  Zie ook R.ommel  1984.  p.  2275-
2276:  13aretidrecht &  Van den Akker  1999,  p.   13-14,39  e.v. niet verdere verwijzinge,i: De Boeck  211( w,

p. 36-4(), 82, 1116-1(18: Oughtoti & Lowry 21)(KI, p. 16-17: l'ititia 2(M)3, p. 1, 1(1-11. 25: Hardy 2(x)4, p
22:  BOnabelit 2(*6.  p.  21()-212.  Coilsunier Protectio,1  111  the  hitenial  Market 21 11)6,  p.  941:  '1)e  bouwput.
Otiderzoek vati Veretiigitig Eigen Huis too,it aa„: Nieuwbou\\'kopers willeti duidelijkheid', Eiecti Hitis

.1/,W,izi,ie december 201)6. p. 24-25: PELSC: 2(M)7. p. 133. 3111.
114  Zie (in algetiietie ziti) K,unersnik/*'11 /23()95.21*13/(14. A. p. 4 (Brief van de Minister), Cotiimutiicatioti oti

Europeati Cotitract law 3 H )4,  p.  15:  Wetsroorstel tot beschemdlig van  de consunient iii  de wotiingbouw.
BK 27  t-ebruari  2( M }7.  tir.  2942/( 1( ,1,  p.  7.  Zie  iii  dat  verbatid  ook  Oughtc,11  &  Lown·  2( M Ml,  p.   16-17:  Ca-
lais-Auloy & Steitinietz 2()(B, p. 59-6(1.354-355: Goossetis 2(MB. lir. 882. p. 795. Hockx 2(K )3, p. 45.

Huijge,i 3)(13, p. 14: Cseres 21*6, p. 179. De Coster 2(W)5. p. 543, 55(I: Le Roy 2(M)5, p. 257, Bouwt u
tilet de juiste aalitienier 21*16. Jatiseli 211116, p. 2(14: Cotistinier Sen·ice. A Code of Coilduct 2(*16, p. 5.8:
1)ELS(_ b*)7. p. 172-173.

11 3  Zie (iti alge,iietie zi,i) BK 27 tebruari 2(1(17, lir. 2942/1*)1. p. 6-7. Zie iii dat verbuid ook Hockx 2(MO, p

45:  Huijgeii 2(11 13. p . 14: De Coster 2(H)5. p. 534; Le lioy 2(M 5, p. 257, Bouwt u met de juiste a.imieliier
21 M 16:      Jailseti      21 *16.      p.      21 14:       'Kwaliteit      bouw       ludt      oilder te korte Uln'oerill tenllullell'.
<www.bouwut,ie.be>.  11  oktober 31(16; Consumer Sen·ice. A Code ot-Conduct 2111)6, p. 5, 8: Puttitig
tiew houses iii order 2(M)7, p. 2,8.

116   Zie (iti algenietie ziti) K,mic,sti,WN·11 / 23(195.2(*13/(14. A. p. 4 (Bnet vatide Mitiister): Conitilitilicatioti Oil
Europeati  Cotitract  lm·  2( M )4.  p.  15.  Zie  iii  dat verbatid  ook  Barendrecht &  Vaii deti Akker  1999.  p.  73.
76.  Oughton  &  Lown· 2(1111 1.  p.   16-17:  Tussen  drooni  en  daad  2( H 12.  p.  9-14;  Goossens  2(3)3.  tir.  874,  p
788: Huijgell 2(M)3. p. 14: Verbeke & Vatihove 21* 13. p. 61: Cseres 21 M 15. p. 179: I )e Coster 2111 6. p. 549.
551 :  Bouwt u  i}iet de juiste aantienier 2, M 16: Jatisen  3 106.  p.  21)4:  Consunier Service.  A  Code of Conduct
3 M M, p. 5.8.01'ELSC 2( M G p. 172-173.

  17  VY|. Loos 2(11 12, p. 361: Lelloy 2005, p. 257. Asser-Vatiden Berg 2(M)7 (5-11Ic), tir. 1 83. Zij pleiten roor
een overeetikonist niet ee, 1  11 ii,ziniuni  itihoud.  Zie  i ti dat verbatid ook K,ui ic'n:tit *bc, 1  1 23( 19 5, 2( M ) 1 /()2.  i ir.
1783. p. 2: Kum·rstlikken 123(85.24)03/114. A. p. 3-5.
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en kwaliteitsinfomiatie. Hoewel dir niet altijd een eelivoudige opgave zal zijil, illoet het kiiti-
tieti beschikken over infortiiatie onitrent de concrete prijs, opleveringsdatuill eli kwaliteit vati
de wonitig toch vertrekpuiit zijii. Hoe preciezer de verkrijger weet wat hij kan verwachten,
hoe nlitider oneiiigheid er achterafiiiogelijk zal otitstaaii. 118

Waarom is juist colicrete prils- tiid-, eii kit,ahteitsiiit-ortiiatie zo belangrijk? Het belang vati prijs-
iiiforniatie hangt samen met het feit dat een verkrijger zijii wotiing veelal zal hnaticieren. Het
otibesproken laten van de prijs kan tot gevolg hebben dat deze het bedrag van het beschikbare
budget te boven gaat. Her otitbreken vaii iiifortnatie over de opleveringsdatuni kati evetieens
tot de nodige (courdinatie)problemen leideii. Een verkrijger zal op eeti bepaald tiionient de
hitur vall Zijll olide Wollitig itiullers 1110eten opzeggen of deze te koop willeti zetten. Hij zal
teveiis planiien willen maken met betrekking tot de inrichting of verdere aRverkitig van de
Hotiitig en wellicht ook cotitracten nlet derdeii willen sluiten. De verkrijger moet dati wel
weten watineer zijn nieuwe wonitig precies wordt opgeleverd.
Het iiiag verder duidelijk zijn, dat ook her otibesproken laten van de kwaliteit van de woning
ertoe kati leiden dat de verkrijger niet goed weet waar hij aan toe is."" De verkrijger zal veelal
bewust kiezeii voor een woning van een bepaalde kwaliteit. Het kan voor heiii bijvoorbeeld
vati doorslaggevend belang zijn dat de woniiig een grote keuken heeti. Hij heeti er dan ook
alle belang bij dat de oppervlakte van de keuken daadwerkelijk onderwerp van gesprek is. Een
verkrijger die de nieuwboziwiiiarkt betreedt, weet bovendien - anders dan in geval van be-
staande  bouw  - op voorhand nooit precies  hoe   zijii  woidiig,  als  deze  'af   is,   er  uit  zal  zien:2 '
Het uinvisselen van kwaliteitsititomiatie kati bewerkstelligen dat er toch een wat duidelijker
beeld ontstaat.

3.2.1.2    Pri.is-, tiid- e,i lavaliteitsrisico's

Het belang van precotitractuele infonnatie over risico's krijgt in de literatuiir de nodige aan-
dacht.12' Dir lijkt nlij nicer dan terecht e11 een uitgangspunt waard. Zo zou de verkrijger goed
geinfornieerd iiioeten zijii over bepaalde risico's, alvoretis de overeetikonist te sluiten. Hij zou
nicer specifiek op de hoogte 111oeteii zijn van risico's die kleveti aan zijii verwachtiligsparroon
tell aanzien van de aspecten prijs-, tijd- en kwaliteit.
Het staat buiten  kijf dat  het in een vroeg stadbm  aan het licht komeii van  deze risico's ertoe
leidt dat nadeel en een ongewenst domino-effect tot op zekere hoogte kuilnen worden voor-

1 IN    Zie  iii  algeniene ziti De Coster 2(M)5,  p.  549.
11"  Het belatig va,1 kwaliteitsitiforniatie lijkt op het eerste gezicht tilii}der proinineiit aatiwezig te zij,1, itidieti

ee,i  verkrijger  zelf her  otitwerp \·oor zijii rekeilitig  ileenit,  of eeti  deel  daarvati.  1)e  verkrijger  bepaak  lili
initiiers - deels - zelf hoe zijil wol ilig eruit konit te zieti.  De  verschati-er moet echter hot dati ook zelfal-
tijd iiog een aatital keuzes niaken. die - 11:lar g.ela,ig ile niate waarin de verkrijger itivloed uitoefetit op het
oiim·erp - bijvoorbeeld betrekkilig kumieti hebbeti op de uitvoeringswijze. Vgl. iii algetiietie ziii Ja,ise,1
1998.  diss.,  p.  151.1)it betekelit dat de verkdjger steeds behoette  heeti ami  iiitortiiatie over de kwaliteit v.iii
ZU11 Wolullg

1 2"   Zie Tussen drooni  e„  daad 2(* 12.  p.  2():  '1)e  botiwput.  Onderzoek vati Veretiigiiig Eigen  Huis toont aail:
Nieuwbouwkopers wille,1 duidelijkheid'. E6:cn Hitis .11,w,izi,le decetiiber 2(M,6. p. 24.

1 21  Zie Baretidrecht & Van den Akker 1999. p. 73: 1)e Boeck 2(MM), p. 77-82: Baert 2(Kll. iir. 565, p. 2116:
Goossetis 2(M,3, tir. 875-876, p. 788-79(1, i ir. 886-891. p. 799-81 16: Jatiseli & Jatissei, 2(M )4, p. 363 e.v.; As-

ser-Vati deti  Berg 2(N17  (5-IIIc),  tir.  1{ )7:  Bouwrecht  iii  kort  bestek 2(3.17,  p.  371)-372;  PELSC  2(H)7. p
169.  314.  Zie ook Hockx 2( M i3.  p.  15()- 152. 154-161: Huijgeti  24)4)3. p.  68-73:  Klik 2(M)4,  p.  51-54 die -
iii het kader van de totstandkonii,ig van eeti koopoveree,ikonist - de niededeli, igsplicht va,i de verkoper
en de oiiderzoeksplicht vati de koper bespreketi.
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koiiien."l  Een  kwaliteitfprobleeni dat iliet tijdig boven tafel  konit,  kan itilliiers leiden tot een
laattijdige opleveritig en een hogere kostprijs. De verknjger die tijdig op de hoogte is van
rooniielde risico's kati voorts  nog  van  de  overeetikonist  at-zien  of voorstellen doeii ter vereen-
voudiging van het werk. 123

3.2.1.3 Sanictit/Trbiiw (,1 Co,/1/ilitilic,me

Het bepaalde in de paragrafen 3.2.1.1 eti 3.2.1.2 leidt rot de conclusie dat de verkrijger zowel
behoet-te heet-t aan itiforniatie over de aopecteti prijs, tijd eli kwaliteit als aan inforniatie over ri-
sico's die aan deze aspecten kleven. De verkrijger verkrijgt deze infonnatie echter alleen indien

partijell sanienwerken eli niet elkaar coniliiuniceren. 124

De verkrijger zal zich - 0171 inforniatie te verkrijgen over de aspecten prijs, tijd en kwaliteit -
bijvoorbeeld eerst zelf een beeld nioeten vomien vaii zijii prijs-,  tijd- eti kwaliteitsverwach-
tillg. 11. 1)e verscha r kati heiii d.111 vervolgetis eeti daarop at-gesteiiid voorstel doeti. 12(,

0111 infortilatie over prijs, tijd- en kwaliteitsrisico's op tafel te krijgen, zal de verschaITer nioe-
teii ageren wantieer hij ziet dat er aan de wenseil van de verkrijger risico's kleven. De verkrij-
ger zal de verschaffer op zijn beurt moeten vertellen dat hij tWijfelt over bepaalde plltltell,

waania partijeti van gedachten kutmen wisselen over een oplossitig.
12-

Het vorenstaande leidt tot het volgende uitgangspunt:

(4)        De IVe/s nioete,i uw ,reci, dat de i,erknifer :wr,12*Imid aan de totsrand/a,n:ing van de ot reet,kimst

.ecititomityrd i, c,im
i ·    de kitwliteit mi de uv,thw, de te betaten pn'is :71 de dattim wwop de uu,it,W uvrdt omeAverd.
ii    de fisico's die aan liet ventezentijkc„  v#i  zij,1 lavaliteits-,  plijs-  en  tijdvent•achtitig in de twi

19,tinti; staa,1.

3.2.2 Hit belatig vati i,®n,tatic e,1 de delittitid bi,ide,ide overectitzoinst

Ile verkrijger zoii iii de precotitractuele fase niet alleen over voldoende prijs-, tijd- en kwali-
teitsinfollilatie  moeten  kunnen  beschikke,1,  hij  illoet  met  deze  intomiatie  uiteindelijk  ook  goed
geY'iiI-oniieerd eti rveloverwogen eeti definitiet- bindende overeenkotiist kuntieii (1,1,1.ea,1,1. De
verkrijger zo,1 ineer specifiek gedurende een bepaalde periode extra inforniaae nioeten kun-
Ileil verzaillelen eli zijil besluit 0111 een woizing te bourven nog eens nistig nioeten kutinen
overdetiken. Een en mider niet her idee dat hij tia alloop van die periode goed geinfornieerd

123    Zie  (iti  algenietie  ziti)  Handboek  Bouw  U\,·  Eigeti  Huis  21)(12.  p.  79:  Goossens  21 1(0,  tir.  897.  p.  814.  tir.
899.  p. 821-822: Ja,ise,1  & Jalisse,1  2{ M M.  p.  364.  374:  M.  Zavaro.  La  respo,isabilitO des  cotistructeurs,  Paris:
Litec 211115. p. 138. Asser-Va,i de,i Berg 21)(17 (5-IlIC), 1ir. 14)7: 1)ELSC 2(MI-7, p. 128, 132.

123  Zie iii Illgetiietie ziti jatiseti 2(14)1, p. 31 , Goosseiis 2(M)3. lir. 899, p. 822: Jatiseii 2(H )6, p. 36, 2(,8, Vali
Wijilgaarden &  Chao-1 ) uivis 21*16, dl.  14,  lir.  8(M ):  Asser-Vati deti Berg 2(K)7 (5-IIIc),  tir.  11)7:  Bouwrecht
ili kort be<tek 2(1(17. p. 371 , PELSC 307. p.  128.

124   Zie in algeniene zin Jatiseti 20<)1. p. 3 1. 34-36.
125  Zie ii i algeli,ei,e ziti Jitiseti 1996. p. 2(le.v.,Goossetis 2(MI3. lir. 998. p 926-927: 1)ELS(-: 2( 11,7, p. 167.

126    Zieitialge„ietie zii,  Goossetis  2(110,  iir.  869,  p.  78(1;  PELSC  21 M)7.  p.   165-167.
12-  V-4. iii algenietie ziti PELSC 21*)7, p. 167.
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en weloverwogen een defitiitiet- bindende overeenkonist kan aangaan. Een dergelijke vonil
van beschertnitig is zowel iii de literatuur als iii de toelichtingeii bij Europese richtlijnen eii

12Mwetgevitig tenig te vitideii.
Wie de analyse leest die leidde tot de tomiulering van uitgangspunt 4. zal zich wellicht verba
zen. De verkrijger kati op grond vati dit uitgangspunt toch al goed gellifortneerd de overeeii-
konist sluiten? Zeker, niaar de verkrijger heeft behoet-te aan Iiadere beschemung. Hij kan opgrond van uitgangspunt 4 iliimers wet over prijs-, tijd- en kwaliteitsintbmiatie beschikken,
111:tar hij  blijft in beginsel ondeskundig.  Hij kan veelal iliet of \,rij 111oeilijk beoordelen  ot-- en
in welke niate - aan zijti verwachtitigeil is voldaan en of- eii iii well:e tiiate - er nog risico's
resteren. De verkrijger kati bovetidieti ook :lativullende itltonizatie wetiseti over voor heni
persooillijk belangrijke aspecten. Verder heeft de verkrijger sonis otivoldoetide tijd om de ver-
kregeti prijs-, tijd- en kwaliteitsinfortiiatie te besttideren eii de betekeizis daarvati tot zich door
Ie lateti dringen. Hij wordt iii tijden van hoogconjunctitur - gelet op het aantal vragende par-
tijen - tiiet zeldeii gedwongen 0111 billilell zeer korte tijd een belatigrijke beslissing te ile-
men.'29 De verkrijger loopt dan, ondatiks de verkregeti infortiiatie, het risico dat hij

1-3( jondoordacht en overronipeld eeti overeenkonist niet de verschafier aaiigaat.
Het vorenstaande overzieride, is eeii nadere bescherniing van de verkrijger gereclitvaardigd
De verkrijger en de verschaffer zullen wel niet elkaar nioeten conunwikereti en sanienwerketi
oin deze nadere beschenning te effectueren. Zo zal de verkrijger zich daadwerkelijk de tizoeite
nioeteil getroosten 0111 de verkregeii intonizatie te beoordelen eii zicli - desgewelist - moeteii
inspatineti 0111 nieer itifonnatie te vergaren. De verschaffer illoet op zijn beurt de verkrijger iii
de gelegenheid stellen deze infoniiatie te verzatiielen en de beteketiis van de verkregen itifor-
111atie tot zich door te lateii dringen.

Het vorenstaande leidt tot het volgende uitgatimpunt:

(5)          De  913  itioeten 11,1. rbotgot  dat  de  vokrijgcr silifonnecrd  en  welovent,ogen  ce,i  di:fmitief l,in,let,de
oimrtik,Inst kan sh,ite,i.

13x    Zie   (iii  algetiietie  ziti)   BS   I  jutii   1971,   lir.   49( I.   p.   24-25.   K,ifili·rstiti:ki·,1   //   1992/93.   231 0)5.   lir.   3,   p.   4
(MvT):  1)irective  lir.  94/47/EC  of the  Europeaii  Parliatiie,it atid the  Cou,icil  of 26 October  1994  011 the
protectioii  of purchasers iii respect of certaiti  aspects  of cotitracts  relatilig to  the  purchase of-the right  to  use
iii 111 iov a bl e properties 011 a diiieshare basis (Pl,EG. L 28(I/83). Kaiticrsttik'Lf·,1 /I 1995/96, 23(195, tir. 5. p. 4
(MrA).  Zie iii dat verband ook Vati der Bootii  199(1,  diss., p.  64-67;  Oughtoti & Lowry 2111*1,  p.  97.  Cal-
ais-Aulor· & Steintizetz 2(H)3, p. 185-187. Hockx 2(M)3, p. 86: Loos 2(M)3, p. 6 e.v.: Hijtiia 2(NI-1, p. 19-22.
Coilsititier Protectioii  izi  the  Europeati  Ullioll  2(M 15.  p.  8,  Colisuliler  Protectioti iii  the Ititenial Market
2111)6.  p.  9(1,

12"  Vg|· Ka,ncrstlikkt·,1 H 1995/96, 23(195, lir. 5, p. 4 (M,·A). Zie ook Loos 21)1)3, p. lf).
1 3"    Hetzelfde  geldt  overigens  iii  geval  vmi  eeti  aanbodecononde. De verkrijger  kan  -  overrompeld  door  zijii

eiithotisiastiie de juiste Ir'Ollilig te hebbeti gevoiideii - ook dati overhaast de or·ereeiikoilist Sluitel 1.
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3.2.3     Het bt·/di,g i,al, inf,nmitit· tifth·,is di· ititvoen,1,9 14111 de overce,ike,Iist

Eeti verkrijger illoet uiteraard Iliet alleeil iii de precontractuele t-ase goed genifomieerd zijn,
111aar ook tijdens de uitvoering van de overeetikonist. De aspecten waarover de verkrijger ge-
infornieerd illoet Zijll. zijn divers. Iii de tiavolgende paragrafen ga ik hier nader op iii.

3.2.3./ I Firdi·ntt,kii t,(u, dc boim,

De verkrijger zou gedurende de uitvoering in de eerste plaats goed geint-oniieerd nioeten zijn
over de vorderingen Lin de bouw. Een aatiknopingspunt voor dit voorstel is te vitideii in de
literatuur.13' Het voretistaande betekent uiteraard niet dat hij op de hoogte nioet zijn van iede-
re steen die de verschaff-er legt. Veeleer kati worden gedacht aan intonnatie over bijvoorbeeld
het bereiketi Vall eeri bepaalde boziwfase. Waarotii is dergelijke int-ortiiatie belatigrijk?
Het goed geintortiieerd zijii over de vorderingeti van de bouw is onder tiieer belangrijk gelet
op   de  nieuwsgierigheid  vati de verkrijger. 132   Zo   is  een  nog  re bouwen wonitig teti tijde  vaii
het sluiteti van de overeenkotiist niet tastbaar en zichtbaar. Een verkrijger die beschikt over iii-
toniiatie ten aatizieii van de vorderingen van de bouw zal gaandeweg de rit een duidelijker
beeld krijgen van wat heni precies toekonit, en watineer. 133

Van itiforniatie over de vorderingen vin de bouw gaat verder een controlefiltictie uit.'34 Een
verkrijger die weer hoe de bouw van de wonitig verloopt, is tot op zekere hoogte iii staat 0111

probletiien tijdig te siglialeren en te voorkonieti. De verschatier zal er bovendien eerder133

voor waken touten te tiiaken. Hij weet ininiers dat hij wordt gecotitroleerd. Er is aldus sprake

van een psychologisch nevetieiect. 13(,

Het voorgaande mag dan wel niooi kliiiketi, niaar het verkrijgen van int-omiatie over de vor-

deringen van de bouw gaat met vatizelf. 1)e verkrijger zal enkel over de betiodigde inforniatie
kunnen beschikketi, itidien partijeti satiienwerken en met elkaar conuntiniceren. Zo zal de
verschatTer de verkrijger op enigerlei wijze iii de gelegeiiheid nioeteii stellen 0111 de bou\v te
volgen.'37 En de verkrijger zal de verschaffer op de hoogte nioeten brengen van niogelijke be-

dent:ingen.

Het vorenstaande leidt tot het volgende uitgangspunt:

(6)        De regels moeten uwarl,or*,1 dat de idder gedi,re,ide de uitvoe,ing gei*micerd is over de vordc-

ri,(ee,i Mui dc boint,.

1 31    Zie  (ill  algeinelle  zin)  Baretidrecht  &  Van dell Akker  1999, p. 125-129;  Cloossells 24)()3. ilr. 894-897,  p.

812-814: Opdrachtgerers ian het woord  2(11 6,  p.  21 -22:  'De bouwput,  Otiderzoek van Veretilgilig Eigeti
Huis tootit aaii: Nieziwbouwkopers willeti duidelijklieid'. E<$·ti Hi,8  .W,wazi,ic decetiiber 21 M 16,  p.  24-25;

De Vries 3)(16, p. 162; PELSC 21 H )7, p 187-188, 353-354.
132   Zie iti algetiie,ie ziti Jatise,1  1998. diss., p.  19( 1: Baretidrecht & Vati den Akker 1999. p.  126.
133    Zie  'De bouwput.  Onderzoek  van  Verenigitig Eigen  Huis  too,it  aan:  Nieuwbouwkopers  wille,i  duideluk-

heid'. E(471 Hitis .11,4,izi,ic deceniber .3* 16,  p. 24-25.
1 34    Zie  m  alge,iienezili  Baretidrecht  &  Van den Akker   1999.  p.   126:  C;oosseiis 3 *,3.  tir.  895.  p.  813.

135   Zie iii algetiietie zin PELSC 21 M 17, p 187-188, 353: Ik Vries 2111}6, p.  162
136

Vgl. iii algenielie zm Beeck 1987, p. 55; Baretidrecht & Vati de,i Akker 1999, p. 126.

13-  Zie iii algenietie zitijatiseii 1998. diss.. p 19( le.v.
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3.2.3.2    Priis-, tiid- c,1 lat,alitcitsrisico's

Hoewel buiten kijfstaat dat risico's het beste voorafpatid aan de totstandkoilling van de over-
eenkonist kullilen worden gesiguialeerd, zullen lang niet alle risico's in de precontractuele fase
boven water konien. De verkrijger zou ook tijdetis de ziitvoeritig goed geftifortiieerd 1110etell
zijn over mogelijke risico's die .ian zijn venvachtiligspatroon kleveli. Voor dir voorstel is tiiet

13"tianie inspiratie otitleetid aaii de literatuur. Welke risico's heb ik op her oog?
Ik denk vooral aan risico's, die betrekking hebben op de elementen prils-, tijd- en kwaliteit.
Het belang van inforniatie over prijs-, tijd- en kwaliteitsrisico's is hetzelfde als iii de precon-
tractuele Else. Ook 1111 geldt dat hoe siieller deze risico's onderkend worden, hoe nieer nadeel

er nog kati worden voorkonien. Te denken valt aaii eeti hogere prijs \·oor de wotiitig en ver-
traging iii de uitvoering. Een verkrijger die beschikt over inforniatie onitrent niogelijke risico's
kan bovetidien meedenken over de te trellen iiiaatregelen.
Tot slot nog dit. Het is duidelijk dat de verschaffer eti de verkrijger ook gedurende de uitvoe-
ring tiioeten sanienwerken eli illet elkaar nioeten conlmuniceren oin de beiiodigde inforniatie
boven tafel te krijgen. Zo zullen partijen geduretide de uitvoering alert tiioeteii zijn op iiioge-
lijke risico's, zullen zij elkaar ook daadwerkelijk van de gesignaleerde risico's op de hoogte
illoeten brengen en zullen zij tezameninoeten trachten een oplossing te bewerkstelligen.

Het vorenstaande leidt tot het volepnde uitgangspunt:

01           De reRels  moeten u,darboWen d,it de tein.iiger tijdc,ts  de  uitvoering gdnfon„cerd  is oter risico's  die aan
het irnreze,ilijken van zij,1 latuliteits-, prijs- en tii(Irenv,lditing in  tie .9 |ain,int std.1,1.

3.2.3.3    De prils- 01 tildgevolge!1 vati ii,i.izigi,lgcti door de verbriker

De verkrijger kan ged,irende de uitvoeritig atidere wenseti ontwikkelen. Dat is niet zo gek,
otiid:it hij aati het begin van het bouwproces nog niet :Illes kan overzien: '" De verkrijger zal
zich - zo zagen we eerder - ten tijde van het sluiten van de overeenkotiist itiitners veelal
1110eilijk ktititien voorstellen hoe de woning er uit konit te zien. Waar men wel voor nioet
waketi,  is  dat eeii verkrijger een kwaliteitswijzigitig  opdraagv.  waar  hij achterat-- gelet  op  de
prijs- en tijdcolisequenties - spijt van heeft. Hij nioet dan ook ktinnen beschikken over inf-or-
iii.itie inzake de prijs- en tijdgevolgeti van eeti wijziging. Voor dit voorstel is itispiratie geput
uit de literatuur. 1411

118   Zie iii algenielie zin Herbots  198(1. p.  224:  B.  Louveaux.  'Le devoir de coilseil des professionels de la coii-
structioti. D.C.C.R. 1997, p. 199 e.v.: Baretidrecht & Vati deti Akker 1999. p. 111: De Boeck 31(M), p
77-82, Baert 2(1(11, lir. 321. p. 131 , Bursseiis 2(HII, tir. 155, p. 129-13(i, Goossetis 21)(13, tir. 875. p. 788-
789. m. 881. p 794-795. tir. 885-891. p. 799-81  6; BOiiabetit 21* 5, p. 2111-212: Itutteti 21 M li p. 577: As-
ser-Vaii dell Berg 3 M 17 (5-IIIc). ilr. 98;  Bouwrecht iii kort bestek 24*17, p 365-366: PELSC 2(M )7. p. 247-
248.

1

3"    Zie  iii  algeniene  ziti  Goosselis  21 M B.  iii-.  796,  p.  697,  tir.  8( 17,  p.  74)8.
14•     Vg|. iii alge,iietie zin Hudsoii's  1995. p. 566; Baert 2,)(11. iir.  11)83. p 361-362: Jatiseii 2(XU, p  133-134:

Goossetis 2(MO, tir. 847. p. 754)-751, tir. 882, p 795-796: Vati Wijtigaardeii & Ch.10-Ditivis 21 Hll, d]. 5,
tir. 273. Vgl. (in algeii,ene zin) Tussen l)rooni eli Daad 2(M)2. p. 32: De Coster 21%15, p. 551-552, Bouwt
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Her belmig vati infortiiatie over de prijs- en tijdgevolgen van een kwaliteitswijziging laat zich
het beste illustreren aan de hand van eeti voorbeeld. Stel dat de verkrijger eeti dakkapel wenst
te late,1 plaatsen. Hij wil echter tiiaar eeii X bedrag ukgeven en wenst de woning op de at-ge-
sproken datuni te kutinen betrekken. Het is dan van belang dat de verkrijger weet wat de
kwaliteitswijziging heni gaat kosten en hoeveel extra (bouw)tijd enree gepaard gaat. Alleeii
dan zal hij eeti goede beslissing kuntien nemen. 14' Er is echter nog iets.
Het is enkel niogelijk eeti goede beslissing te netilen, wallneer partijen sanieliwerketi en met
elkaar conimuniceren.  Zo  zal de verkrijger alleeti  over de vereiste prils-  en  tijdintonilatie  kuii-
liell beschikken, als hij zijii gewijzigde verwachtingspatroon naar de verschaffer toe kenbaar
111:lakt en deze he111 vervolgetis van een inhoudelijke reactie itizake de prijs- en tijdgevolgeti
voorziet.

Het vorenstaande leidt tothet volgende uitgangspunt

18)       De regels n,octen uwrbo,ge,1 dat de valaiker tijdeits de uitvoering gatfonneerd is over de  plijs- en
4/diavigen van ee„ door hen, 01,Nedrqeen kwaliteimi izifi,W.

3..1 H'ii: igi,igc,1 door de verscha]Tcr

3.3.1 Kit,<ilitrit i,a,i dc 11,0,11,%

De verschaffer kan tijdens de uitvoering van de overeetigekonien kwaliteit willen ativijken. 142

Naar ik irleen hoeti de verkrijger dit niet zonder illeer te accepteren. De kwaliteit van de te
verkrijgen woning speelt ininiers een belangrijke rol bij het besluit oni in zee te gaan niet
de(ze) verschaller. De verkrijger zou iii beginsel dan ook gewoon de wonitig iii(,eteti krijge11,

die hij niet de verschati-er is overeetigekonien:'43 .pacti, sti,1, serva,id,i'. Eeti absolute beperkirig
van de wijzigingsbevoegdheid vati de verschaffer kali echter tot omvenselijke uitkonisten lei-

u  tiiet de jitiste a,11111etiier 3,1 )6;  '1)e bouwput, Oiiderzoek van Verei ii-Litig Eigen Hklis toolit aan:  Nie ilif -
bouwkopers willeti duidelijklieid'. Eierl, Hitis .1/,Wazitic. deceniber 21 11 16, p. 24-25.

1 41    Het voretistaa,ide geldt uiteraard ook te,1 aatizien van kwaliteitswijzigingen die v66r het sluiten van de
overee,ikolilst ter sprake kotiieti tusseii partijeti. Bijiia de helh vati de kopers oiltvailgt de tiieer- eti Iiliti-
den\'erklijst pas iii het teketieti vati het Coiltract. Het gevolg is dat de koper bij het teketieii vilii het con-
tract iliet weet waar hij uiteiiidelijk aa,1 toe is. VEH .idviseert kopers oni meer- e,1 nutiderwerklijsteii op te
i·ragen voordat liet koopcolitract wordt geteketid. Lijsteti met vertiieldiiigen als 'bedrag op aativraag' of
'prijs imder te bepale,i of waarop het nieenverk iliet is gespecificeerd. zijn volgens VEH iiier acceptabel. Ik
kan nlij hied,1 ,·inden eli wij, iii dat verbatid op uitgali punt li. Zie 'Eigeti Huis: meenverk tiieuwbouw-
1·oimige,1 ,·eel te diizir .
<www.eigetihuis.ill/Vereti igitigEigeti Huis/Actiteel/Niet,ws/Meerwerki·eelteditur.ht,11>. 28 april 21 M.)7.

142 Zie 'Bouwers levereti iliet wat brochures beloveti'.  Cul„,1,11,2( 1 tioveniber 24* 12.
143 Vgl. (iti algenietie ziii) L. Vael, 'Etikele beschouwilige,1 betregetide het leerstuk van de otivoorzietie om-

staildigheden (iniprevisieleer): onitretit de lots,·erbondetilieid vati contractspartijen bij ee, 1 ge,;ijzigd COil-
tractileel verliouditigkader'. iii: J. Siiiits & S. Stijits. Reiiii·die.,· iii hc, 1110.,h ci, .\1'dirt,mds a,titeli·re,Ir,·cht.
Atitwerpe,i-Gronitigen: Intersentia 2(1( H), p. 18(1: Christiaeiis 20*Il, art. 16(14. lir. 6. Vael 3%14. p. 713-714.
Zie  tevens  nlijil  noot  olider  lU,id  vati  Arbitrage  voor  de  bouwbedrij\-eli   (( 18-1 ) 1 -21 w )2),   T,•C  31( 12-3,  p
193-197.
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den. Het is iii de literaniur dan ook algemeen aanvaard dat de verschaffer - in enigerlei vonii -
over een wijzigingsniogelijkheid nioet kiintien beschikketi. 144

Ik kan niij daar wel iii vinden. Een wijziging kati tijdens de uitvoering natiielijk noodzakelijk
blijken te Zijll, oindat het beoogde resultaat anders niet kan wordeti gehaald. ik detik aan her
geval dat eeti constructie technisch niet uitvoerbaar is. Een aiider voorbeeld is het niet lileer
voor handen zijn van een bepaald niateriaal. De verschaler moet in dergelijke gevallen de
111ogelijkheid hebben  om  van  de  overeenkonist a f te wijken.'45  Er  dienen aan deze ativijkitigs-
bevoegdheid wel voonvaarden te worden gesteld. Het antwoord op de vraag hoe die voor-
waarden dan zouden 1110eten luideii, hailgt nauw sanien niet de aard van de voorgestatie
WUzigilig
Het iiiag duidelijk zijn dat een verkrijger zich iliet zonder nieer zal nlogen verzetten tegen een
zeer kleine wijzigitig die noodzakelijk is 0111 de overeetikonist iiberhaupt te kunnen uitvoeren.

Het staat - onigekeerd - ook buiten kijfdat hij ingeval van een nicer stibstatitiele tioodzakelij-
ke wijziging vati de overeenkotiist at- nioet kunnen.  Het is eveiiwel niet eenvoudig 0111 het
vorenstaande vast te leggen in een uitgangspittit, zonder daarbij een bepaalde situatie over het
hoofd te zien.  Zo is niet altijd even duidelijk  of er sprake is van een kleine  of een substatitifle
kwaliteitswijziging.' 44  Met  nanie  voor  de ondeskundige verkrijger  zal dit izioeilijk  zijn  vast  te
stellen. Dit geldt eens te meer, nu voor de verkrijger ook dietis stibjectieve verwachtingen een
grote rol spelen.
ik zou de verschilleiide typen wijzigingen bij voorkeur dan ook op 66ii hoop willen gooien eii
willen pleiten voor de volgende algemene wijzigingsniogehjkheid. De verschaffer 1110et - ill
geval van een noodzakelijke wijziging - de overeengekometi kwaliteit kunnen wijzigen iii-
dien: de verkrijger wordt geinformeerd over deze wijziging en iii het verlengde hien·an kan
111eedeilken  over  eeti  alteniatiet, 1 47 de verkrijger  vaii  de  overeetikoiiist  af kati' 48  en de verkrij-
ger recht heeti op eeti vergoeding van het geleden nadeel. Een toelichtitig op dit voorstel.
De reden waaroni de verkrijger 111oet worden geinfornieerd over de wijziging eii iii het ver-
letigde daarvan moet kumien tiieedenken over een alteniatief is dat hij de wijziging dan nog
zoveel 1110gelijk aail Zijll Weilsell kan aanpassen.'4" De nlogelijkheid om van de overeetikonist
af te ki11111eii, bewerkstelligt op haar beurt dat de  verschaffer niet al te eenvoudig kan ativijken
vati de overeengekotiien kwaliteit. Hij word[ initiiers niin of nieer gedwongen 0111 iziet de
verkrijger te onderhandelen over de kwaliteitswijziging. Hoe stel ik 111ij dit voor? Een verkrij-
ger die 'pro fornia' kan meedenken over de wijziging zal - gelet op de machtspositie - vaak
lilet lege handen staati. De niogelijkheid oin van de overeenkonist at- te kmmen, geeft de  ver-
krijger een drukniiddel 0111 daadwerkelijk iii\,loed ilit te oefenen op de wijziging.
Tot slot het hoe en waaroni van de vergoeding vall het geleden nadeel. De vraag dritigt zich
op  of een verkrijger die kaii nieedeilken  over de te  netilen  vervolgstap  Bn  die  vati de  overeen-
konist at- kan niet reeds voldoende is  beschermd. Een beroep op voornielde  remedies  neenit
niet weg dat de verkrijger geen nadeel - nicer - zou kwineti ondervinden van de wijziging.

144  Zie (in algeniene zin) Devroey 2< )(M ), nr. 91, p. 62; Goossens 2(*13. tir. 815. p. 717; Vael 2(H)4, p. 714; As-
ser-Hartkanip 2(M)5 (4-II), tir. 329-334: PELSC 3 H )7, p. 2611-265.

145  Vgl. (i,1 alge„ietie zili) Hudson's 1995. p. 642-654, Devroey 2(1(MI, Iir. 91 p. 62. Goossetis 2(MO, lir. 815, p
717. nr. 818, p. 72(); Van Wijngaardeti &  Chao-Duivis 21 *)7. dl. 5,  tir.  239: Vael 311)4, p 713-715.

14,0 Zie Kleuii 1975. p. 32-33.
147  Zie 11-vA 5 juli 21)()2, tir. 24.514. BR 2(110. p. 431). Vgl. iii algemene mi Baert 2(W) 1. tir. 1158. p 384-385:

Goossetis 2( M B. tir.  815, p. 717.
14x   Zie iii algeiiietie ziti PELSC 21)(17,  p. 261, 266.

14"    Zie  ll\·A  5 juli  2(X )2,  tir.  24.514,  BR 2( H 13.  p.  43( h.
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De wotiing kali bijvoorbeeld illinder waard zijii geworden als gevolg van de wijziging. Verder
kati de 1110gelijkheid vati eeii vergoeding vati het geledeti tiadeel partijen soms wat eenvoudi-
ger tot elkaar brengen. Het is denkbaar dat parojen een bepaalde wijziging overeenkonien,
onder de voorwaarde dat de verkrijger een behoorlijke vergoeding krijgt.

3.3.2 Perecilsoppen,lai:te

De verkrijger moet er eveneens op kuntien vet:trouwen dat hij de overeengekoinen hoeveel-
heid groiid verkrijgt en niet een kleitier perceel.1" Het verkrijgen van de overeengekomen
hoeveelheid grond kan inmiers een doorslaggevende Eictor zijn geweest bij het aailgaan van de
overeenkonist."' Het kan echter zo zijil dat de verschaffer de overeengekomen hoeveelheid
grond simpelweg 11iet kati leveren. 153  Er  gaan  in  de  literatuur stemnien  op voor regels  die  de

verkrijger  in een dergelijk geval  een  passende bescheniiing bieden. 153  Voor  die keuze bestaat

inijns inziens een goede grond. De vraag rijst wel wat passend is in dezen.
Vooropgesteld k.iii worden dat wa1111eer vaststaat dat er nwar een bepaalde hoeveelheid grotid
bescliikbaar is, de verkrijger er weinig aan heeft oni nog met de verschaffer te kunnen onder-
hatidelen. Wat er niet is, z.11 er ook niet koinen. 1)e verkrijger zal er nieer belaiig bij hebben
0111 onder de overeenkonist uit te kunnen. Hij kati zich bijvoorbeeld hebben voorgenonien
0111 naast de woning eell schuur te zetten, hetgeen wellicht niet meer inogelijk is.154 De ver-
krijger zou ook recht tiioeten hebben op een vergoeding van het gelede11 Iiadeel, watiizeer hij
nibider grond krijgt dan overeetigekonien. Hij heeti inmiers minder 'waar' voor zijn geld ge-
kregen.

Het vorenstaande leidt tot h  volgende uitgangspunt

(9)         De regels mocte,1 u,ad,l,orge,i da de vcrs(hllfer de overcenqckon,6, kwaliteit van de wo,litig en dc per-
reelsoppen,Likte niet niae 11'.izi; Clt, tclizij:
i   een iviizigi,tg vait de ku,aliteit tijile,ts dc Nitvoering noodz,ikclijk is tebleken, de versdia» de

verkrijger  i,ifemicert,  de  veriniker  va,1  de  mereenkoinst  af kan e,i  de  vcrieriker redit  liedt  op  vcr-

goeding van het geleden nadeel,
ii    de ve#iker vall de overcenkonist 4 kan c,1 Trht heeft op ve,Roding ran lict geleden noded, iii-

dien de versdiafer de mmensekomen hoevcellieid grofid nict lea,i levercn.

3.4 Het 14·/alw liiii i,#oriliatic· op hit ,1,0,11(·Iit iwit opli·veri,ig

De verkrijger ilioet niet alleell in de precontractuele Ease en tijdens de uitvoering goed geiti-
fomieerd zijn, niaar heeti ook ten tijde van de oplevering behoette aan inforniatie. De stelling
van Le Roy - ten aanzien van de koop van een bestaande woiiing - geeti her belatig van der-

151, Zie  Kleij 11  1 975,  p.  41 )-4 1 ;  V.iii  deii  Berg &  Lavrijsset i  21 M )4,  p.   172  e.v.
1 5 1 Zie Verbeke & Vatiliove 21 *13. p.61.Vgl.  Tinmierniatis & Helidrickx 2(1(111. p.  11  die ine,ie,i dat de,iota-

ris  nioet itagaaii  of' de  oppen·lakte  vati  het  goed  \·oor de koper als  nuttig  offulictioneel  nioet  wordeli  aan-

genierkt.
152    Het  verkrijge,i  ,·ali  eeti kleitier perceel  dati  is  overeeiigek0111e11.  is  ee„  I-eel  voorkonietid  probleeiii.  Zie

Brugge111211 2(MIC,b, p. 514.
153  Zie Kleij,1 1975. p. 411-41: Validell Berg & Larrijsse,1 2(X)4, p. 172 e.v.: Bruggemall 21}06b, p. 521.
134

Vgl. Parl. Gesch. Boek 7. p. 126 (MvA).
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gelijke inforniatie goed weer: 'Een helder beeld van de bouwkundige staat van de woning
door een goede bouwkundige inspectie niet bijpassend rapport Rk)r de eigetidoinsoverdracht
van die woning zou een hoop leed voor de koper kiinnen voorkoiiieti'.154 Zo kati eeii gebrek
aan inforniatie over gebreken ook voor de verkrijger op de ilieuwbouwinarkt tladelige gevol-
gen hebben.
Eeti opleveringsgebrek kati bijvoorbeeld weldra leiden tot verdere sch.ide am de woning. Een
opleveringsgebrek kan bovendien :ian een optiniaal eti veilig gebruik van de woning in de
weg staaii. De Belgische wergever nierkt in de toelichtitig op de W.B. evenwel terecht op dat
niet  alle   gebreken   zich ten tijde   van de oplevering  even   eenvoudig  lateii   ontdekken. 156 Een
lekkage aan her dak eii het distiitictionereti van eeti venvallizingsitistallatie zzilleti bijvoorbeeld

157doorgaans sneller tijdens de herfst/winter boveii water konien, dan iii hart[je zonier.
De verkrijger zou - voordat hij tot aanvaarding van de woning overgaat - dan ook over iti-
fortilatie moeten beschikketi. die heiii in staat stelt goed geitifoniieerd zijn pativiardingsbeslis-
sing   te    tieineti. 158    Deze    gedachte   is    voor   een decl gebaseerd   op het veronderstelde
wantrourven vati 'de geniiddelde verkrijger' jegetis de verschaffer en tieetiit de aanwezigheid
vati  tekortkonlingen  in  her  werk  iilin  of tiieer  als  vertrekptint. 1 R" Eeii dergelijke preniisse  is
tilijns inziens legitiem, oindat veel woilitigen liu eentiiaal niet zoiider gebreken worden opge-
leverd. w'
Het staat tevens buiten kijf dat de verkrijger ook recht zou nioeten hebben op eeii spoedig
herstel   van eventueel gecoiistateerde opleveringsgebreken. 16' Een verkrijger  zal nujns inziens
graag willen weten wanneer opleveringsgebreken worden hersteld en wanneer hij w61 opti-
niaal gebruik kati 111aken van zijii woniiig
Waar ik  tot slot ook  iii deze paragraaf weer op  wil wijzen,  is het belang van  sanienwerking en
Coillilluilicatie. De verkrijger is enkel goed geitifortzieerd over opleveringsgebreken en de her-
stelduur daarvan, indien partije11 eeilliiaal gecotiftateerde gebreken aan elkaar nielden en niet

162elkaar comtiiuniceren over de herstelduur.

1 55    Zie  Le Roy 2( M 15, p 258-26(1.
156  Zie BS I jutii 1971. nr. 491), p. 21. Zie ook Van deti Berg 2(M 12. p. 14)26: Goosseris 2()(13, tir. 1(66. p. 987

niet venvijzingeti: Puttitig new houses iii order 3 M )7, p.l l. Vgl. Verbeke & Vatihore 2(30.  p. 23.28.
15- Zie 1)evroey 211(X).  tir.  139, p. 92: Vall deii Berg 2(7,2, p.  1(126.
1:K  Vg|. (ilialgelliene zin) Enibrechts 1986, p. 212-213: Van de Wiele 2(M)1. p. 64. Chnstiaells 2(He. art.

16(14,  lir.   13  niet verwijzhige,1,  art.  1642,  lir.  2-3,  Goosselis 2, H 13.  tir.   1 ( 123.  p.  959-961 :  Pratique du droit
2( HO,  p.  51)8-5( 4 PELSC 21 M 17,  p.  367-368;  Algetiietie  Toelichtiiig ,·oor de  koop/.latitietitingsovereen-
konist voor eengezitishuizeti. p. 5.

IS"   Vgl.  iii  algenietie  zin  B.  vati  den  Berg  &  PJJ·  Overtoom.  De  Verborgen  Gebreketi  Verzekering.   BR
21*)6, p. 418.

1611   111  21* 16  werdeti  iii  Nederlaiid  geniiddeld  23  oplerentigsgebreketi  per woi,itig  geco,istateerd.  Zie  'Aatital
oplevert-oute,1  \Ioiiilige,1   gestegeti'.   G,/4,itit,  6  febrliari   2( M )7.   Het   geniiddelde   lag  iii het boekjaar  21 *)5-
2( 11 )6 op 21,1  gebrekeii.  Zie Jaarverslag Vereiugitig Eigeti  Huis 2(M)5-24 M 16, p.  28.

1 4 1    Zie  Geschilbeflechtiiig  iii  de  bouw  21 H 12.  p.  62.  Vgl.   G,cd cy,la,crcit  k,1,1  itic·t  zo,ider  ,·rit ,(%idc  dict,st:Trhy,i,W.
<www.eigetihuis.ill/VerenigingEige,iHuis/Actueel/Persbenchten/UitreikingKeurnierkKGB21 106.htill>.
31 jaiiuari 2(H,6.

1*'2  Vgl. (itialgetiie,ie zin) Christiaetis 2(H)2. art. 164)4. lir. 25: Klik 2(M)4, p. 82.
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Hdivorenstaande leidt tot het volgende ui*ngspunt:

(10)      De neels,noercit Uwatorgal dat:
i     de vatrijger op liet n,oment van opieveri,Nicinfomicerd ec„ aa,waardingsbeslissing ka,1 nenten,
ii  gecolist.ucerde opleveri,iggcbrcke,i, vooropgcsteld dat de verschafer ilaan,oor aansprakel-iik is, zo

snet,),felijk wonten liersteld.

3.5 Ee,1 bet,redige,ide pesdiille,iregelitig

Er zullen altijd situaties zijn waariii de verkrijger en de verschaffer er niet in slagen problemen
te voorkoillen en samen op te lossen. Een geschil tussen partijen is soins lizi eetiniaal oliver-
111ijdelijk. <'3 De bouw van een wonitig is voor de verkrijger hoe dan ook eeii te belangrijke

itivesteritig 0117 itigeval van een geschil met de nadelige gevolgen te blijveti zitteii. Hij zou dan
ook eeti beroep illoeteti kuiuien doen op een bevredigende geschillenregelitig. Verschilletide
Europese en natioiiale brontien liggeti ten grondslag aan deze stellingnanie. Er is nanielijk zo-
wel op Europees als natio11.111 11iveau veel te doen over de behoette aan een bevredigende ge-

schillenregeling.'64 De vraag konit boveli  wanneer er precies spr:Ike  is van  een zo'n regeliiig.
1( 5Een bevredigeilde geschilleiiregeling moet oiider ilieer siu·l zijn. De verkrijger zal een be-

paald verloop vati het bouwproces voor ogeii hebben en z.71 daarop anticiperen. Hoe laiiger er
bovetidien wordt gerracht iller het oplosseti vati probleineti, hoe groter de kails is dat zij iii

lf}(,

otiivatig  toene'izieil  ot- een  negatiet- efFect  hebben  op  andere  onderdelen  van  het  bouwproces.
De verkrijger is dan letterlijk nog verder van huis.
De wijze van geschiloplossitig 1110et ook doeltre]Ic,id zijn iii de zin dat er zoveel mogelijk op
cooperatieve wijze naar een oplossing voor het probleem Illoet worde11 gezocht. Zo dient de
relatie tusseti de verkrijger e11 de verschaff-er - ond:inks het geschil - zo goed inogelijk iii stand
te blijven.'<" Een juridische uitputtingslag nioet zoveel niogelijk worden venneden.MB Het zal

I i,3    VgJ·  iii  algeiiietie  zili  E.  Nieti,eijer,  Eeii  wereld  vati geschilleti (oratie VU Anisterdatii),  1)eii  Haag:  Bootii

jlindis,he ititgeven 21 (17, p. 5.
164   Zie Colluilissiotiliecotiitiletidatioii cotisutiier disputes 2(101: Klitiers·titkkcit /I 21)03/(14, 27879, nr. 9, p. 3-

4 (Bliet-vaii de staatssecret.ins): K,Illicistlikki·,1 11 2(M}5/1 16, 27879, Iir.  14. p. 2-3 (Brief,·ati lie staatssecreta-

ris). Zie ook Geschilbeslechtitig iii de bouw 21*12. p. 63-67: Eindrapport Fundamelitele herbezititii,ig Ne-
derlatids burgerlijk procesrecht 21 H 16; Jaarverslag Verzoetiiligscoiiuilissic  Bouw 2( M )6:  .4,1 aitalysis imd

et·,ilitarii,Ii ef,iltrill,initi „,t'.1,  4,(i,isiti,ter redress othcr th,1,1 redress throttel, ordinary ji,did,11 pr,reidities, Fi„al Ripon,
The Study Ce,itre for Cotisumer Lau· - C:entre for Europeati Econoxiuc Law. Katholieke U,iiversiteit
Leitreti 21 M 1-7. <„·ww.ec.europa.eli/collsilillers/redress/ reports_ studies /coniparative_report_e,1.pdt>;
Adries Eetivoudige procedure voor eenvoudige civiele zaketi  3 M 17;  Puttilig liew houses iii order 2(M )7. p

H. Vgl. Comend Policy Strategy 2(*)7-2()13, p. 11.
1'4  Zie  Co,iinimiicatioli trotii the C:0111111ission oii  "wideiihig cotisunier acces to alteniative dispute resolu-

tioti". COM (21 M 11) 161 filial, p. 6. Coimilissioli llecotiiijietidatioll consuiiier disputes 2(MIt. p. 6(1. Zie
ook Coeneti 3 * 11.  p.  336:  Geschilbeslechtitig iii  Cle  bouw 3 *)2.  p.  64-65:  Calais-Auloy &  Steilitiietz 21 M 13.
p.  539;  Eeii  huis op  imat  21 M 14.  p.  33-34: Jaarrerslag Verzoeilingscoiilliiissie  Bouw  21 M )6.  p.  4,  6:  Eitidrap-
port  Filiidanieiitele  herbezditihig Nederlatids burgerlijk procesrecht 2(M,6,  p.  31.  Baretidrecht &  Vaii  Zee-
latid    21 M 17.    p.    4-5.    Vgl.    Oughtoti & Lowry    21 M H),    p.    81 1-HI:    Advies    Eelivoudige    procedure    voor

eelivoudige civiele zaketi  2( M 17,  p.  2( 1.

11,6   11it zal met Iianie zo zijii iii geval vaii kwaliteitsgebreketi aan de woilitig.
16-    Vgl.  Coe,1(11  2(H) 1.  p. 336.  Vgl.  itialgenietie  zin jacobs  1998, p.  187,  Kanuilitiga 211(13. p.  12.
11,8  Vtd. Katilerstilkke,1 //21 M 13/1,4.29528, ilr. 2. p. 4 (Verslag rail eeti schrifteluk overleg).
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ititeraard niet altijd niogeluk zijn otii een geschil op cotiperatieve wijze op te lossen, niaar een
dergelijke wijze van geschiloplossing nioet wel mogelijk zijn. Een wijze van geschiloplossing
die rekening houdt met de relatie tussen partijen biedt de verkrijger - en de verschaffer - na-
melijk verschillende voordelen. Het bouwproces hoeti tell tijde un het geschil bijvoorbeeld
nog nier ten eitide te zijn, waardoor de verkrijger er belang bij kan hebben dat de verhotidiiig
tussen heni en de verschaffer zo goed niogelijk blijti. De verkrijger en de verschaIFer zullen
bovendieti meer vertrourven hebbeti in de voortzetring dan wel succesvolle beeindighng van
hun contractuele relatie, waillieer zij er in slagen 0111 op hannoizieuze rvijze rot eell oplossing
te komen. En dat leidt er weer toe dat eventuele vervolgproblemen war makkelijker opgelost
kuntien worden. Het op coiiperatieve wijze beslechten van problemen levert verder ook een
bijdrage aan de wens van partijen - Illaar niet naine van de verschafter - oni naar buiten toe

169ee,1 goede reputatie te bewaren.
De bevredigende geschilletiregeling moet tot slot ook tocgal,L'chik zijn. Ik bedoel daaniiee dat
de wijze van geschiloplossing eenvoudig'7" en financieel'7' toegankelijk nioet zijn. Een een-
voudig toegatikelijke geschillenregeling voorkotiit dat de verkrijger het erbij laat Zittell oiliwil-
le van allerlei fornialiteiteii.173 Zo zal een verkrjger iii de praktijk weinig gebruik (kunnen)
iiiaken van de iliogelijkheid toI geschiloplossing indien daaraan ingewikkelde ingangsvoor-
waarden kleven ofindien het onduidelijk is waar liij precies niet het geschil terecht kan:73 De
geschillenregeling 111oet naast eenvoudig zoals gezegd ook financieel toegatikelijk zon. Hoge
kosten vortnen vaak een belemniering oni tegen problemen iii actie te konien. De verkrijger
ilioet illinlers steeds nag:lan of deze kosten wel opwegen regen de katis dat hij in het gelijk
wordt gesteld.174 De aard en de 0111vatig van de investering breilgen nice dat dergelijk calcula-
tiegedrag 1110et worden voorkonien. De vraag komt echter boven of Vall een dure procedure
tiiet veeleer een preventieve werking uit gaat. Wanneer beide partijen weten dat procederen
iii verhouditig durir is, ziilleii zij sneller bereid zijn oiii tot een oplossing ili der numle te ko-

1'·'    Zie  iii  algetiieiie  zili  Quititelier.  Tetigrootenhilysell  &  Alletiieersch  2( H )4.  p.   1059:  Bareitdrecht  &  Karii-
titinga  2(1()5,  p.   16-17;  Vati  Erp  &  Klein  Haarhuis  2(1(16,  26.  De  wetis  oiii  eeti  goede  reptitatie  te  behou-
deti.  is  overigetis  ook een wijze olligedrag positief te regulereti.  probletiieti  te  voorkotiieti  eti  de roep  oni
eeii gerechtvaardigde geschilletiregelitig te venilitidereli. Zie Barendreclit & Katiitiritiga 2(,05. p.  16-17.

1-" Zie Cotiuilissioti Ilecotiinietidation colisunier disputes 2,)111, p. 56, 59, GIl: Aili,tersti,k ,1 U 21)(13/()4.
27879,  iir.  9,  p.  2-3  (Brief vai) de staatssecretaris): Kli,ierstitkken U 2(}()5/4)6, 29279. lir. 35. p. 3-4 (Brief vaii
de  Mituster).  Zie ook Jacobs  1998,  p.  136-137:  Opi,iioii  Coninuttee cotisunier disputes  1999. p.  56:  Coe-
tieti 21*1 1, p. 336: Calais-Auloy & Steitinietz 2(11)3, p.  538-539: Eeti huis op tiiaat 241(14,  p.  25;  EindrapportFundatiientele  herbezititutig  Nederlatids burgerlijk proc esrecht  2(14 )6,  p.   19, jaarvers]ag  Verzoetii,ilfconi-
tiussiebouw 2006,  p. 4,6: Advies Eetivoudige procedure voor ee,iroudige ciriele zaken 2(M)7.  p.  21 -25.
Vgl.  Oughton  &  Lowry  31(wi,  p.  80-81.

1-1    Zie  Cotiitiiissioti  lieconinieiidation  cotisitiiier disputes  2( M i l,  p.  56,57,6(1.  Zie ook Jacobs   1998.  p.   145.
Opitiion  Cotiiniittee  co,isuitier disputes   1999,  p.  56:  Coeite,i  2{ M )1,  p.  336:  Geschilbeslechti,igitide  bouw
2( H)2.  p.  65,  67,  Katiitidiiga  21 )(13,  p.   13:  Eeii  hitis  op  niaat 24 Il)4.  p.  33: Jaarrerslag  Verzoetijtigscotiuiiissie
Bouw  21 M )6,  p.  4 , 6:  Eindrapport  Fundanietitele  herbezinning  Nederlatids burgerlijk proc-esrecht  21 14,6.  p
19. Vgl. Oughtoti & Lowry 2(**1, p. 8(1-81.

1-2    Zie iii  algemerie ziti  Baretidrecht &  Kanitilitigi 2(N 15,  p.  29.
1-1  Zie  (i,1 algenietie ziti)  R.  rati Vee,i.  'Het latidelijk contract Koop-/aa,itienutig foor Iiieuwbouw met

GIW-garatitie:eeti juridisch doolhot-, Eeti pleidooi voor ee,1 loket voor :tile geschillen Uit hootile van de
koop-/aailtieniitigsovereetikoiiist'.   BR  2(M 12.   p. 943; Advies Eenvoudige  procedure  voor  eetivoudige  ci-
viele zake,i 2(M )7, p. 24-25.

r#   Vgl.  (iti algenietie  zi,i) Jacobs  1998.  p.  43: J.M.  Barendrecht.  'Bedrijtiniatige juridische dietisrverle, ing en
toegatig tot het recht: actievere reguleritig is iiodig',.\7B 21 H 0,  p.  1851 - 1832: Vati Velthor-eti & Ter Voert
&  Van  Gatiiniereti-Zoeteweij  2(X.)4,  p.  83,84: Jaarverslag Verzoeintigscotimiissie  Bouw  21 H )6.  p. 4: Advies
Eenvoudige procedure voor eenvoudige ciriele zaketi 2(1*17. p. 24-25.
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nien.17' De verschaffer heeft evetiwel doorgaans 111eer middelen tot zijn beschikkiiig dan de
verkrijger oni het op eeii procedure aaii te laten konien, waardoor hij eeii sterkere onderhan-
delingspositie  heeti  en  kan  aanstureti  op  een  voor heni voordelige tiliniielijke oplossiijg.m' Eeti

dergelijke situatie is onwenselijk.

Het vorenstaande leidt tot her volgende uitgangspunt:

(11)        De rdeLs  inocte,i  Ii,aarimfeit  dat als part#en  er ze/f nietin  st.wat een geschil op  te  A,ssen,  de verkli er

ve,zekerd is Mi  te,t snelle.  doeltrefR,tile en toeg•i,ikelijkc geschillmrcgeling.

3.6 De aa,isprakelijklieid vati de verkr.iiger e,1 de versdialIer

Het is zoals gezegd een oimiogelijke opgave 0111 alle problenien russell partijen te voorkoinen.
Naast eeti geschillenregelitig zouden er daarotii klassieke regels nioeten bestaan met behulp
waarvaii de aansprakelijkheid van partijen kan worden vastgesteld voor het geval zij lijilrecht
tegeiiover elkaar komen te staan. Het is evenwel niet eetivoudig oni te bepalen wie iii welke
tiiate het oiitsta,ie Iiadeel dient Ie drageti. Zo kuntien partijeti veel verschillende gedragingen
verriclite11 die tradeel tot gevolg kutinen hebben. Eti dat ook nog eens op uiteenlopende wij-
zen. Het is bijvoorbeeld niogelijk dat het nadeel enkel en alleen wordt veroorzaakt door eeii
gedraging  van de verkrijger  of  de   verschaier. 177   Tevens   is   denkb:tar  dat   de   gedragingen   vati

178
beide pal'tijen iii huii otiderlitige sanienhang tot het ontst:ian van nadeel leiden. Ik beperk

illij ill dit onderzoek tot de laatste sit:uatie. Meer bepaald smat de volgende situatie ceiitraal: er

is sprake van een onjuistheid iii de opdracht van de verkrijger en de verschaffer heeti de ver-
krijger daar tiiet op geweze11.

17 9

Waaroni ilu juist deze sititatie?  Het belatig van iiltorniatie over risico's die aan het verwezeillij-

ken vati het verwachtingspatroon van de verkrijger iii de weg staan, is in de voorgaaiide para-
grafen uitvoerig aan de orde gekonieti. Het ligt dan voor de hand oni tevens aatidacht te
besteden aan de vraag wie het tiadeel dient te dragen dat het gevolg is vali zowel een otijuist-

heid iii de opdracht van de verkrijger als van een nalaten van de verschaffer oni de verkrijger
daarop te wijzell. Eeti andere redeii waaroni ik voor voonnelde situatie heb gekozen, is dat de
verkrijger tegetiwoordig tiieer zeggetisch.ip Welist over de kwaliteit van zijii wonitig. Katit-en-
klare woningen lijken illinder in trek. inherent aan deze ontwikkeling is dat de verkrijger18(1

degene is die zijn welisen ketibaar maakt aan de verschaffer. Een onjuistheid in de opdracht
van de verkrijger is dan ook nier detikbeeldig
De vraag die vervolgetis natutirlijk rijst. is wie iii de geschetste situatie het nadeel dient te dra-
gen. Er zijn iii dat verbatid verschillende redeneringen niogelijk, zo blijkt ook uit het rechts-

1-5  Zie Bare,idrecht f Kal,itilitiga 3*15. p. 41.
1-6  Zie iii algenleile zin Bareticirecht & Kanitilitlga 2,1(6. p. 41.
1 -  Zie iii algenietie zin Jatisen 1996, p. 46.
17  Zie iii algeiiietie ziii Jatise,1 1996, p. 46.
1 -9   Ik  bedoel lilet opdracht het geheel  vati  eiseti  I,·aaram  de prestatie  1·311 de  verscliatiPr volgeiis de  verkrijger

iiwet voldoeii m de gegevetis die ile verkrijger mogelukem·Us heett ver:,trekt aan de verschaffer. Zie over
de begrippeti opdracht, eisen  eii  gegevetis Jatiseti 2( M )6,  p.  21 14,  2(16.

18"  Zie hootilstuk 4 paragraat-2.1.1 ell 2.1.5
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vergelijkende   onderzoek   dat  Jansen   heet[   verricht. 18 ' KorI gezegd kutineti   twee   strotizingen
worden otiderscheiden. Een door sotiitiugen bepleite bencideri,ig is her 'alles of niets pritici-
pe'.18' Er is dan sprake vati  een  ';liles  of niets uitkonist',  waarbij  het nadeel volledig voor reke-
nitig konit ran 66,1 vati de betrokken partijeti. Een door anderen voorgestane benadering is
eeti verdeling van het geledeti nadeel over partijen, wanneer er 111eerdere veroorzakers zijii aan
te  wijzeti.'"-' De laatste betiadering -  waarbij  causaliteit  een  belangrijke  plaats  intieenit - getiiet
nujti absolute voorkeur. Daarover het volgetide.
Eeti 'alles of niets benaderitig' druist iii tegen de werkelijkheid. Het ontstatie tiadeel staat na-
tiielijk iii verband iliet zowel eeti gedraging Van de verkrijger als een nalaten vati de verschat--
fer. 184 Een toelichting.    Het   is   algetiieeti   aativaard   dat   een   verschaffer eeti opdracht   v:in   een
verkrijger niet blindelings tiiag uitvoeren, niaar dat hij de nodige zorgvzildigheid iii acht dietit
te nmnen en de verkrijger 111oet wijzen op onjuistheden.m De pritilaire oorzaak van het na-
deel ligr echter hoe dan ook bij de verkrijger. De verschaffer had de verkrijger heleniaal iliet

186hoeven te infomieren, indien diens opdracht geen onjuistheden zou befatten. Het lijkt tidj
logisch en recht doen aan de werkelijklieid oni deze otiistandigheid niee te wegeii bij het be-

187palen van de iiiate waarin de verschafTer aansprakelijk is voor het ontstatie iladeel.
Een op het eerste gezicht wellicht wat opmerkelijke redenering. Het is, zoals gezegd, alge-
11ieen aativaard dat het de taak van de verschatfer is 0111 de verkrijger te inforliieren over on-
juistheden in zijn opdracht. Dit teneinde nadelige gevolgen zoveel niogelijk te voorkomen.
Het feit dat de verschaffer zich kati verweren niet de stelling dat de verkrijger hein een otijziis-
te opdracht heeti gegeven, wekt dan in beginsel bevreeinding.188 Eeti dergelijk verweer van de
verschaffer is echter ilier gericht op 'vrijspraak'. Het hiervoor bedoelde verweer is slechts eeii
tereclite vertolking van de werkelijkheid. Er zijn nu eenniaal twee gedragingen die tiiet het
ontstaan vati het iiadeel in causaal verband staaii. Kortoni, de 1110gelijkheid het geledeti liadeel
over partijen te verdelen, niaakt een realistische imatwerkoplossing niogelijk.'89
Verder kali een tussenoplossing eeti bijdrage leveren nii het - snel(ler) - bewerkstelligeti van
een nlintielijke oplossing voor een probleeiii. Een tussetioplossitig kan ertoe leiden dat partijen
waI niakkelijker in st:aat zijn oni 'water bij de wijn' te doen, dan watineer op voorliatid vast-

1.*staat dat 6En van beiden 1(0% aansprakelijk is.

ix'  Zie Jaiiseti 1998, diss.. p. 484-524.
:Ri  Zie Frenk 21)(16, p. 25-25:Janseti 20(16. p. 312-2(13.207-211.
1 8.1   Zie B.  Wessels & A J Verheij (red.), B#zo,id<·rt' c,£,crec,tkfi,itskii,  Hoot;/stuk  /0,.4,rimom'vic, t',m  Iti rk.  bewerkt

door M.A.B. Chao-I)uh'is. I)evetiter 24)()6, p. 196, Asser-Vati deii Berg 2(1(17 (5-Ilic), tir. 1()2-1(6. Vgl.
Barendrecht  1997. p.  1 -2.

184  Zie Asser-Va11 deii Berg 2(*)7 (5-IIIc), nr. 1()2.
Iss  De verschaffer dielit iii verschille,ide l.ilideti de opdracht v:Iii de verkrijger te toetseti alvorens deze uit te

voereti. De tekortkoillillgell die aaii de opdracht kleve,i eii die heni opvalleti. dietit hij te nieldeti. Zie Jaii-
se,1  1998, diss.,  p.  281  e.v.  Ik kom op dit ondem·erp uitgebreid terlig ill hoofdstuk 5 eii 6 en volsta voor
Iiu met de optizerking dat er op de verschafler een zogetioenide infoniiatie- of u·aarschuwingsplicht kati
nisten tegen oiljuisthedm iii de opdracht vaii de verkruger.

1*   Zie iii algemetie ziti Bouwrecht in kort bestek 2(H)7, p.  366:  Asser-Vati de„  Berg 2(*)7  (5-IIIc),  tir.  11)2.
i'w-  Zie Asser-Vati de,1 Berg 2(M)7 (5-IIIc),111-. 1 (12.
108  Zie iii algeniene ziti Jatisen 21*16, p. 2119.
IM"  Zie J.M. Bareiidrecht, 'Eige,i schuld: coiisiste,itic eli verdelitigsmaatstaveii'. iii: W.H. vmi Booni. C.E.C.

Janse,i, J.G.A. Litissen (red.).   Ti,ssi'ti   '.4/hy '  c·,1   'Xii'ts',   1 21,1  krdcline  1%,wr  i, ·rdi·/i,W  iwi,  imdi·el,   Deveiiter:
W.EJ. Tjeeiik Willi,ik 1997. p. 153.

19'J

Zie  Barendrecht  1997, p.   1-2.
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Het vorenstaande leidt tot het volgende uitgangspunt:

(12)       De regels mo€te,t ivaarbo,Ren dat eve,itueel nateel - dat het gevolg is van zoud een oiljitistlieid in de
opdradit van  de verkriker als van  een t,allte,1 vali de  versch*r om de  verleriker  daarop  k uijzen -

over heide partijoi wordt verdceld.

3.7 Aa,isprtikt'/iikht·id ,1,1 oph·i,cri,w

De woiling zal op een bepaild monient gereed voor oplevering zijn, hetgeen de verschaffer de
verkrijger zal mededelen. De verkrijger dient vervolgens te besluiten of de woning naar zijn
wensen is gebouwd en - dus - of de verschaffer contractsconform heeti gepresteerd.  Bij uit-
gangspunt  1( ) zagen we  dat de regels nioeten  waarborgen  dat de verkrijger goed geitifornieerd
een  aativaardingsbeslissing kan  nenien.  Het is de vraag of hiermee kan worden volstaan. Eerder
bleek itimiers dat niet alle gebreken zich ten tijde van de oplevering even eenvoudig laten
otitdekkeii. Deiikbaar is voorts dat een gebrek zich pas lia de aanvaardingsbeslissiiig opetibaart.
Hoe zou de rechtspositie van de verkrijger moeten luiden in zo'n situatie? Een verschatier
nloet ila de oplevering aansprakelijk kunnen worden gehoudeii voor kwaliteitsgebreken, wati-
neer het ontstaaii vati die gebrekeii in oorzakelijk verband staar 111et de wijze waarop de ver-
schaker de overeenkonist heett uitgevoerd. Eeii verkrijger zou 113 de oplevering aldus een
beroep nloeten kumien doen op regels, waarniee hij de verschaffer als het ware kati
'afrekeneii' ingeval van een kwaliteitsgebrek. We hebben het hier dus over rechtsti iddelen
waarover de verkrijger 1110et kunneii beschikketi. Daarover verder het volgende.

Vooropgesteld kan worden dat de verkrijger ni de oplevering in de regel enkel een beroep zal
kiinneii doen op een rechtsniiddel, indien de verschalier na oplevering uberhaupt nog aan-
sprakelijk is. Er is reeds veel onderzoek gedaan naar niaterieelrechtelijke regels aan de hatid
waarvati  dient te  worden  bep.iald  ot- een  verschaffer  aansprikelijk  is  voor eeti bepaalde  aan  een

kwaliteitsgebrek   teii   groiidslag liggetide oorzaak. '91 Die regels wijzen   uit  dat   de   verschaffer

over het algenieen aatisprakelijk is voor gebreketi die zijn tenig te voeren op fouten die hij tij-
dens het bouwproces heeti geniaakt,  of die zijn veroorzaakt door een onistandigheid die voor
zijii risico kotiit. Op die regels wil ik iii dit onderzoek niet ingaan. Er zijn atidere regels waar
mijn aandacht naar uitgaat. Want zelfs indien de verkrijger in theorie aatisprakelijk kan worde11

gehouden voor een gebrek,  is het de vraag of hij  die aansprakelijkheid iii de praktijk daadwer-
kelijk zal kunnen effecmeren
Wat bedoel ik daar liu nice? Soms kuntien de instapvoorwaarden die aan een beroep op aati-
sprakelijkheidsregels zijii verbotideii zo nadelig zijii voor de verkrijger dat hij iii t-cite geen et--
fectid beroep op her daaraan verbonden rechtsniiddel kan doen. Voorbeelden die kutinell
wordeii getioenid betretien: een (te) korte aansprakelijkheidsdiiiir eti eeii otiduidelijke reik-
wijdte van bepaalde iii de regels gebezigde begrippen. Het reclit 1110et aldus eiierzijds bewerk-
stelligen dat de verkrijger na de oplevering beschemiing geniet en nioet anderzijds voorkomen
dat de bescheniiing van de verkrijger eeii lege huls is. Anders gezegd: de verkrijger 1110et lia de

oplevering een reele mogelijkheid hebbeti otii de hi beginsel aansprakelijke verschalier ook
daadwerkelijk aansprakelijk te kunnen houden roor een kwaliteitsgebrek.

1"I  Zie bijvoorbeeld Jatise,i 1998. diss., p 396-417.
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1)e verschaffer zou tiatuurlijk ook v66r de oplevering aatisprakelijk nioeteil zijii voor kwali-
teitsgebreketi. Partijeti z,illen iti de regel echter eeti tertilijil zijn overeengekolileil, waarbilitieti
de woning gereed moet Zijn. Zolatig die terniijii nog niet is verstreken, is de verbititetiis van
de verschatier in beginsel nog tliet opeisbaar. Vatiuit die opriek heeti de verkrijger v66r ople-
veriiig wat niinder belang bij regels waamiee hij de verschati-er kan dwingen contractsconfomi
te presteren. Ik zeg daamiee overigens niet dat de verkrijger tijdens de uitvoeritig heletiiaal
geeti belaiig heeti bij dergelijke regels. Deze regels stiati hier echter niet centraal. Eii prijs- e11
tijdproblenien? Moet de verschaffer daar n.i de oplevering niet ook Voor aansprakelijk wordeii
geacht? De aspecten tijd en prijs spelen 171 de oplevering eeil miiider belangrijke rol. 1)e wo-
Iiing is iiilliiers opgeleverd en  een eventuele termijn- of budgetoverschrijding heeft ketitielijk
niet a;in de oplevering in de weg gestaan.

Het vorenstaande leidt tot het volgende uitgangspunt:

(13)     De r€4126 moetc,1 iv,wrbooy,1 dat de irrkriter 11,1 de ople,m'tw ent mile niqqehykiwid hc€ft 0,1, de ii,
begitisel aansprakclijke re dialfer ook  daadiverkelijk misprakelijk k kumiet, 1,0,1,le,t voor kiralitcits-
gebreken.

3.8 H7acirl,iirge,1

De verkrijger staat bloot aan verschillende risico's die aan de verwezenlijking vaii zijn ver-
wachtingspatroon in de weg kunneti staan. De grootste risico's die hij loopt en die hij tiiet
zoiider iiieer zelf kan dragen, zouden afgedekt inoeten kunnell worden.  Een consuiiient - eli
dus ook de verkrijger - is nu eenniaal vaak op zoek naar zekerheid voor het geval her iiiis
gaat."' Het is bovendien nioeilijk vol te houdeti dat een verkrijger die 6611 van de belangrijk-
ste iiivesteritigeii vati zijn leven doet, zelf moet opdraaien voor de gevolgen van het feit dat de
verschaffer zijn verplichtingen iliet nakollit. En wat te denken vaii de athankelijkheidsrelatie
tlissetl partijen?",3 De verkrijger wordt - iii geval van een gerezen probleeiii - soiiis gedwon-
gen oni te konien tot een onweilselijke oplossing bitmen het kader van de gesloten overeen-
koinst. Hij kan namelijk te niaken krijgen niet een aantal nadelige gevolgen, indien hij besluit
eell probleeni niet de verschatier aan te pakkeii. De verkrijger zal bijvoorbeeld een andere ver-
schaffer bereid 111oeten vinden zijn woning in  orde te niaken en dat kost (extra)  tijd en geld. '*'4
Hij zal dati ook weldra geneigd zijii - tegen zijti zin iii - niet de oorspronkelijke verschatTer
verder te gaan. Hoe zouden voornielde risico's nu afgedekt kutitien wordeti?
1)e literatziur eii de toelichmig op regelgeving werken iii dit verbaiid inspirerend. De gedachte
dat de verkrijger soii is ten beroep illoet kuilileil doen op eeti - zo tioeni ik her iliaar evell -

1„3   Zie iii  algetiietie ziti P.L.  Wery & M.M.  Wetidel.  Hoot-Lizaken verzekeriligsrecht. 1.)eveiiter:  Kluwer 21 H 14.
p. 4. F.H.E. vaii der Moolen & GJ. l ijke,1. 'Verzekeritigsovereelikonist'. iii: E.H. Holidius, GJ. 11-jkeii
(red.). H,itidbock Cri,11:11111(lite,trl't|lt, Zutpheii: Paris 21*16, p. 244-245.

r"  Zie over de athaiikelijkheid tusse,1 contractspartijeti eli de diaraan verbolideli tiadelen ook La Protectioii de
la l'artie Faible dalis  les  rapports  cotitractuels   1996,  p.  616:  Bart:,idrecht  &  Kaninlitiga  2( M 15.  p.   13-15  iiiet
verdere venvuzingen

1,4  Vgl. iii algenietie zili Beeck 1987. p. 41: Hudgoti's 1995. p 1422-1423: PELSC 211(17. p. 387.
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waarborg is iii deze bronnen  algenieeti  aanvaard.'< 3  Ik  doel  op een waarborg op grond  waar-

vati een contractcont-oniie prestatie van de verschaffer hoe dan ook is gegarandeerd, wanneer
een probleeni manifest is eli partijen er iliet in slagen dit op te lossen. De verkrijger zou onder
111eer eeti beroep op zo'n waarborg tiioeten kunlien doen, indien de verschaffer door insol-
ventie 0,11,kiclitiC, is op  tijd een  deugdelijke  woiling te verschaffen"#"  of kwaliteitsgebreken  aaii
eeti  opgeleverde  wonitig  te  herstellen. 1"T Een beroep  op eeti waarborg zou tevens niogelijk

iiioeteti zijn. watineer de verschaffer 01,11,1//ig is kwaliteitsgebreken aan een opgeleverde wonitig
1' 8te repareren. Waaroni deze situaties?

Een verkrijger laat een woning bouwen niet het idee deze ten tijde van de afgesproken ople-

veringsdatuni te kutinen betrekken. Hij zal tevens verwachten dat hij op de afgesproken da-
tulli - jil daama - kati beschikketi over cell deugdelijke woning. De financiele gevolgen
kiintien groot zijn, itidien blijkt dat de woning op het afgesproken tijdstip iiiet opleveringsge-
reed is of dat een opgeleverde woning gebreken vertoont.  ik wijs ter illustratie op de toege-
11O111ell bouwkosten, die voortvloeien uit het feit dat de verkrijger een andere verschaffer nioet
zoeken.'"" Eeti waarborg biedt uitkonist ill dezen.

Het vorenstaande 16idt tot het volgende uitgangipunt:

04)      De TRels 'iwete,t bcur,iestellige,1 dat de verkiiker een bcroep kan doen op mi imarborg:
i    all de versdtafer door insolventie onmaditig is op tijd een Acidelijke woning k verscit•*,1 of

kwaliteitsgel,reken aan een op&eleverde ivonitig te hastelle, t, of
ii    als de vmdlqfer onuillig is kwalitcitsgebreken aan ren opgcleverde tvoning te herstelle,1.

"'5   Zie BS 1 juiii  1971,491), p,  15. Zie (iti algemetie ziti) ook Kleytie.a.  1985, p. 89-9(I. Vatiderllootii  199(1,
diss., p. 53-54: Hudson's 1995, p. 1422-1423: (:alais-Auloy & Steitinietz 21*13. p. 443-445. I'ratique du
droit  211( 13.  p. 98-99: Verbeke  &  Va,ihove  2( M 13.  p.  76.  86-87: 1)e Coster 2(M}5,  p.  563-564:  Brocliure

GIW Garaiitie- eli waarborgregelitig 2(M)7.  p.  3.
1'*'    Vgl.  iii  alge,iietie ziti Counci] 1-)irective  9()/314/EEC  of  13 Juiie   199<) oti package travel.  package  holidays

atid package tours (PbEG L 158/59). Zie (iti algeitiene ziti) ook Kleyti e.a.  1985. p. 89-91). Vati der Boom
199(1,  diss.,  p.   53-54.  Devroey  2(*X-),   tir.   178-179,  p. 118-119; Verbeke & Vatihove  3103,  p.  67-68,76,
97:  1 )e Coster 2(M)5.  p.  563.  Het biede,1  van  beschenilitig aan de verkrijger in  geval  vati  eeii  tilillissenient  is
overigens  ook  661  van  de  redetien  die  ten  grotidslag  liggen  aan  de  W.B.  Zie  BK 27  februari  3)1 )7,  Iir.
2942/(Mil, p. 4.

1"-  Zie Devroey 2(KNI, tir. 179, p. 119.
1'10    Zie l.)evroey 3 MMI, tir.  178-179. p. 118-119, Verbeke & Vatihore  3 M 13,  p.  37, 67-68.
'w  Zie Vati der BOOni 199(1, diss., p. 53-54; Devroey 21» 1, iir. 178, p. 118.
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4              Conclusie

Ik heb iii dit hootilstuk een aatital uitgangspunten getortinileerd en laten zien dat er verschil-
lende typen ilitgangSpulltell bestaati. De uitgangspunten die betrekkiiig hebbeti op het goed
geitifortiieerd zijii vati de verkrijger Wijzeii uit dat partijen belang hebbeii bij een vonii vati
satiietiwerkitig eti coiililiutiicatie. Verder is duidelijk gewordeii dat er ook behoette best.iat aaii
wat meer klassieke instruiiieliteii. die zieii op het vaststellen eli effectueren van rechteii e11
plichten van partijen ingeval er eeii probleeni is. Een en aiider heeti er uiteindelijk toe geleid
dat het ideaalliiodel uit 14 uitgangspunten bestaat. Eeii toetsing van de Belgische en Neder-
1.indse regels zal Illoetell  uitwijzen  of-  en  zoja op welke wijze - deze regels bemitwoordeii
aan de uitgangspunten van het ideaalniodel. In onderstaand overzicht zijn de verschillende uit-
gangspunten op een rij gezet.

FIGULJR 3

algemene uitgangspunten:

1.        De regels moeten waarborgen dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de belan-
gen van de verkrijger maar ook met de belangeti van de verschaffer.

2.     De regels moeten waarborgen dat de bescherming van· de vedgijger linaticieel verant-
woord is.

inhoudelijke uitgangspunten:

3.         De regels moeten waarborgen dat de verlaijger aan de verschier de inedewerking vet-
leent die noodzakelijk is oni contractconform te kunnen presteren.

4.          De regels moeten waarborgen dat de verkrijger voorafkaand am de totstandkoming van de
overeenkornst geinfornieerd is over:
i.        de kwaliteit van de woning, de te betalen prijs en de datum waarop de woning wordt

opgeleverd,
ii.      de risico's die aan het verwezenlBen van zijn kwaliteits-, prijs- en tijdverwachting in

de weg kunnenstaan.

5.        De regels nioeten waarborgen dat de verkrijger geinfornieerd eti weloverwogen een defi-
nitiefbindende overeenkomst kan sluiten.

6.       De regels nioeten waarborgen dat de verkrijger gedurende de uitvoering geinformeerd is
over de vorderingen van de bouw.

7.         De regels moeten waarborgen dat de verktijger tijdens de uitvoering getfonneerd is over
risico's die aan het verwezenlijken van zijn kwaliteits-, prijs- en tijdverwachting in de weg
kunnen staan.

8.         De regels moeten waarborgen dat de verkrijger tijdens de uitvoering geihfornieerd is over
de prls- en tijdgevolgen van een door hem opgedragen kwaliteitswijziging.
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9.     De regels moeten waarborgen dat de verschafrer de overeengekomen kwaliteit van de
woning en de perceelsopp8rvidkte niet mag wijzigen, tetiZij:
i.   een wijziging van de kwaliteit tijdens de uitvoeting noodzakelijk is gebleken, de ver-

schaEr de.verkrijger infonneert. de verkrijger van de overeenkomst :if kan en de ver-
krijger reclit heeR og Vegoeding van het geteden nadeel,

ii.     de verkrijger vah de overeenkonat afkanen recht hed op vergoeding van het gele-
den nadeel, indied de verschaQi:r de overeerigekonien.hoeveelheid grond nia kan le-
vereIL   ':··.·'. . .

10.        De regels ilioetfn.waarborgendat:
i.   de vedrijger Q het moment van oplevering geYnformeerd een aanvaarding,bestissing

kbi ndmeri,· ,..,1.
u.  geconstateerde opleveringsgebreken, vooropgesteld dat de verschaffer daarvoor aan-

sprakehik is, zo snal mogehik worden hersteld.

11.        De regels nioeteli waarborgen dat als partijen er zelfniet in slagen een geschil op te lossen.
de verkrijger verzekerd is van een snelle, doeltreffende en toegankelijke geschillettregeling.

12.         De regels nioeten waarborgen dat eventueel nadeel - dat bet gevolg is van zowel een on-
juistheid in de opdracht van de verkrijger als van een nalaten.van de verschaffer om de
verkrijger daarop te wijzen - over beide pattijeri wordt verdeeki

13. De regels moeten waarborgen dat de verkrijger tia de oplevering een rdle mogelijkheid

heefi om de in beginsel aansprakelijke venchaffer ook daadwerkelijk aanspekelijk te kuli-
nen houden voor kwoliteigebreken.

14.       De regels nioeten bewerkstelligen dat de verkrijger een beroep kan dom op een waarborg:
i.    als de verschaffor door insolventie onnrachtig is op tijd een deugdelijke wonitig te ver-

schafBn of kwaliteitsgebreken aan een opgeleverde woning te herstellen, of
ii.   als de verschaffdr onwillig is kwaliteitsgebreken aan een opgeleverde woning te herstel-

len.
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HOOFDSTUK 4

DE BOUWPROCESMODELLEN EN DE TE TOETSEN REGELS

1           Inleiding

Zoals ik iii hootastuk 1 heb laten zien, bestaat een bouwprocesmodel uit een geheel van
bouwprocestiticties die door - verschillende - personen worden uitgeoetend. Tevetis werd
duidelijk dat er verschillende typen bouwprocesniodelleti bestaaii en dat deze niodellen ertoe
kunnen dienen  om de ill  hootilstuk 5  en  6  te toetsen regels iii kaart te brengen.  ik zal  ill dit
hoofdstzik aandacht bestedeti aati de voor Nederlaiid en Belgie relevante bouwprocestiiodellen
(paragraat- 2) en zal voor beide landeti nagaan welke regels op deze tiiodellen van toepassing
zij i i (paragraaf 3). De coticltisie is iii paragraat-4 te lezen.

2          De bouwprocesmodellen

Vooropgesteld kan worden dat er verschillende bouwprocestiincties zzillen nioeten wordell
vervi, ld, alvoreils de verkrijger eeti wotiing verkrijgt. Eeii bouwproces vereist allereerst eeii
initiatiefiiemer.  die het initiatiet-tot de bouw neenit.21" De verkrijger zal tevens over voldoeti-
de  fitianciele  middelen  nioeten  beschikken.2"'  Er nioet bovendien ook bouwgrond beschik-
baar zij112f12 en er dietit voor te wordeti gezorgd dat de betiodigde vergunningen wordeti
verkregen. Een tweetal andere bouwprocestiincties zijii tot slot her vervaardigeti vati het otit-
werp21,3 en de uitvoering van her werk.21,4

De verkrijger en de verschalier kunneti deze zes bouwprocesfincties vervolgetis vervulleti. Ik
zeg daamiee niet dat de verschillende bouwprocestiincties moeten worden uitgeoefend door
6f de verkrijger 6f de verschaffer. Voor lange tijd was het weliswaar gebruikelijk dat de functies
werdeti uitgeoefend door atzonderlijke personeti, niaar we zien tegenwoordig steeds vaker dat
66n bouwparticipant meerdere bouwprocesfuncties vervult. En ook de gezatiienlijke vervul-

36litig vati eeti tittictie komt steeds 111eer voor.
Ik zal iii het navolgende - niet inachmeniing vati de Nederlandse eii Belgische bouwpraktijk -
de zes bouwprocesfuncties wat nader beschrijven en aangeven wie deze functies kan vervullen:
de verkrijger, de verschafFer dan wel beiden (paragraaf 2.1). Deze benadering leidt ertoe dat er
een uitspraak kan worden ged.ian over het aantal in theorie bestaande bouwprocesiiiodelleti

2:"'  Zie Hetidriks 1957, p. 32, 147-148: K.A. Weeda, 7Ii,ik c·,i pl,iats van de opdr,iditeever i,1 her bot,11'pro es. Eco-

tio,idsch Ilistituilt voor de bouwnijverheill  1 'jill), p.  14; Van deti Berg  199(1, diss., p.  1. Zie ook Mathurin
report  1989. p. 19 waariti gesproketi wordt over de 'persoti orderitig the CollstrUCtioll'

21'1  Zie Hendriks 1957, p. 32, 151-153; Van den Berg 199(}. diss., p. 1.
2"2    Zie  He,idriks  1957.  p.  32,148-149.  Vati deti  Berg  199(1.  diss..  p.   1.
31,3  Zie Hexidnks 1957, p. 32: Mathuri,i report 1989, p. 19: Vati deii Berg 199(I. diss., p. 1
m't  Zie Hetidriks 1957. p. 32: Mathuriti report 1989, p. 19: Vati deti Berg 199(). diss., p. 1
34  1,e illilliddels galigbare tenilell zoals 'desigll aild build', 'turtikey'. 'project nlallagenlellt'. 'constructioll 1113-

liagemelit'. 'partlierilig' en 'alliancing' zijil daar het bewijs van.
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(paragraaf 2.2).  De in de praktijk relevante Nederlandse en Belgische modellen zijn te vinden
iii paragraaf2.3.

2.1 De 1,01,11'proccifit,ictics wder besdioitil,d

2.1.1 hlitiere,1 1,all liet botinprOGCS

De itiitiatiefneiner tot de bouw is degene die de eerste stap tieemt en het bouwproces in gang
zet.1 "' Hoewel het voorgaande wellicht anders  doet vemioeden, hoeti degene die besluit een
wotiing te (lateli) boziwen niet de initiatiefilenier te zijn. Een verkrijger die een confectieWO-
ning laat bouwen is bijvoorbeeld niet degene die het bouwproces iii gang zet, iii:lar degeiie die
de eerste door de verschier gezette stap bevestigt. Het vorenstaande neemt niet weg dat in
beide latiden zowel de verkrijger als de verschaffer het initiatieftot de bouw kan nemen.
In Nederland was lange tijd sprake van projectbouw inet de verschaffer als initiatiefnenier. Het
lijkt er echter op dat de Nederlandse verkrijger illeer en ineer zelt- het heft iii hatiden  welist te
netiieti. Zijn voorkeur gaat vaker uit 11aar een op zijn weilsen toegesizeden wotiiiig.2'17 De
overheid beoogt door 111iddel vati het zogeheten 'particzilier opdrachtgeverschap' aa,1 deze
weils tegetiioet te kotiieti.218 Het fetiotiieen particulier opdraclitgeverschap houdt kort gezegd

iii  dat de verkrijger het initiatief neemt  tot de bouw door op eigeti grond naar eigeii olinverp
een wonitig te bouwen of te laten bouwen.  Hoe  mooi dit ook  moge  klinken, het streven 0111
iii  2(*)5   66nderde  van   de  totale  woningproductie  in  opdracht  van  particulieren  te  bouwen,  is
tiiet  gehaald.1,  " Verre  van  zelfs,  in  2()05   is  slechts  ongeveer   13%  van  de  nieuwbouwwoningen
gebouwd onder vigeur van particulier opdrachtgeverschap.21" Iii 2()06 was dat ze16 nog niaar
11,4%.31 ' Een aantal 111ogelijke oorzaken voor de achterblijvende perceritages zijn: de schaarste
aaii kavels, de hoge grondprijzen en het feit dat geineetiten sinipel\veg iiiet weteti hoe ze niet
partictiliere opdrachtgevers inoeten oingaan.212 Het is iii Nederland derlialve vooralstiog veelal

2!3de  verschaffer die het  itutiatief lieellit tot  de bouw.

24,6 Zie Hetidriks 1957, p.  147.
2117   Zie 'Drooti,huisis geeti luchtkasteel  liieer',  de  I I,lkskratit 2( ) jutii 2(1(1 1 ; 'Bc,uw moet weiiseii kjaiit hotiore-

reti'. CA,boint, 2 septeniber 21*14: PO hYPC l'Ildi'T Stulli'TS,

<ww\\·.particulieropdrachtgeverschap.121/artikeleti/(,1 9255/.ht,id?l'Hi'SESSII)
= 165( 123b34fec)715279e4dl l eeekac(122>,  22 februari 2( M 16: (hils/at i,i dc dri,kivilze, Ali,imr Ii«ft de h,ck,ut tsr.

<http://www.particulieropdraclitgever·schap.111/wootithetiias/6/372/Onislag_iii_de_detikwijze.hti111>, 21 )
jutii  21 11 )7.

2"x   Zie Not.1 Menseti. Wetiseti. Wolieti 21 1111 I. p.  87-88.  Zie over particulier opdrachtgeverschap ook M.  Fok-
ke,m. 'Eeti t-omiele tittideri,ig voor particulier opdrachtgrerschap, Biedeti de Wro eii het Bro voldoe,ide
sterighei&'. BR 21*)7, p 839-846.

3,"  Zic over dit streveii Nota Metisen, Wetiseti. Wotieii 21)tHi. p. 88.
21"  Zie .4,ti,dit·l :c#1,0,ttl'.,44,iald. <www.particulieropdrachtgever,chap.ill

/woolithenias/5/283/Amiseel-zeltbouw_gedaald.httiil? PHPSESSID=cc71 H H leef
1 lt-1 1 lt]2613e728531(,1 0,7e>. 06 september 2006. Dit percentage verschilt or·engens wei vati proviticie tot
proviticie. Zie ook PO t'('011wlet,mitictitix I 'c,/Liknint,
<r-ww.particitlieropdrachtgeverschap. til/wootithetiias/ 1 /31)4/PO_voorpagitiatifeuws_Volkskrant.littii]?P
Hl'SE SSII ) =c-4482815 2744 Inedd 391 e·Id 1 b676db l> . 116 septeniber 211(16.

21 I    Zie  I i i,Ili,(i,/,c,tittw#i·,y,  <www.particulieropdrachtger·erschap.ii]/artikelen/51 937(1.httiil>,   1  1  april  21 K ll.
2 1 2   Zie  'C:oilfunietit aan  de bal'.  Cohoilit, Tomal niei  2(M)6,  p.  19.  Het is overigens toe te juichen  dat de over-

heid geineetiten blijft aailsporen tot meer particulier opdrachtgeverschap. Zie Minister spoort getiieenten
aa,1 tot meer particulier opdrachtgeverschap'. Cibi,itti, 9 februari 21 11 ,(,. Vgl. Brk·id lirlpt .in,biticits Al,Herc.

<www.particulieropdrachtgeverschap.id/wootithenias/6/3(16/Beleid_helpt_miibitieus_Almere.htliil?PHPS
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Hoe zit dit iii Belgili? De otiigekeerde wereld, zo op het eerste gezicht. Van oudsher staat Bel-
gif namelijk bekend als een land waar de verkrijger veel invloed op her bouwproces kati Uir-
oefenen en vaak itiitiatiefiienier tot de bouw is. De vrijheid van boriwstijl is voor een
Belgische verkrijger traditiegetrotiw vaii groot belang.214  Her  strekt  echter  te  ver  oni  te  stellen
dat iedere Belgische verkrijger het bouwproces zelf iii gaiig weilst te zetteii en initiatiefiienier
wil zijii. De vanzelliprekendheid waartiiee eeti Belg iii het verleden zijn eigeii huis bouwde, iszelfs aan her verdwijnen.315 Zo tieenit de Belgische sleutel-op-de-deursector otigeveer de helft
van alle nieuwbouwwoningen voor zijn rekening.216 Een sleutel-op-de-deur-woning is - kort
gezegd - een instapklare woning die de verkrijger heeft uitgezocht uit eeti aatital standaard-
ontwerpen vati de verschalli:r. De verkrijger is kennelijk steeds vaker op zoek ilaar eeti totaal-
oplossing, die de verschatier in zijn hoedanigheid van initiatiefiieiiier hetii kan biedeti.
Zekerheid en gemak, de hoge grondprijzen en strengere bouwkundige eisen liggen aan deze
ontwikkeling ten grondslag.217 Het voorgaande wijst uit dat in Belgie de verkrijger en de ver-
schaffer op ongeveer gelijke voet initiatiefiiemer tot de bouw zijii

2.1.2 Fitia,irieri, w
B

Het is zontieklaar dat de verkrijger ook over voldoende financiele middelen nioet beschikken.
De (bouw van eeti) woiiing kan zowel iii Nederlatid als iii BelgiB op verschillende m.inieren
wordeti  gefitiaticierd. De verkrijger kan  deze  zelf finaticieren of zich  tot een bank  of andere
prof-essionele (overheids)financier wenden.218 Hij kan de financiering van de woning echter
ook  aan  de  verschaffer  overlateti.   Hoe  nien  het  ook   wendt of keert, de verklijger  is iii beide
la lid eli steeds degene die uiteitidelijk de prijs van de woiling tiloet betale11.

2.1.3
Besdiikbaar stelle,i va,1 groild

Een atidere bouwproceshinctie die 1110et wordeii vervuld, is het beschikbaar stelleti vati een
perceel grond. De grond moet - qua sanietistelling - natziurlijk geschikt zijii 0111 eeii woning
op te kunnen bouweii. Het feit dat er aati de grond geen juridische belemnieritigeti illogen
kleveii, wekt evelitiziti bevreetiiditig. Zo zal ieniand bij\,oorbeeld bepaalde rechteti teti datizien
vati de grond illoetell hebbeii alvorens daarop Ie niogen bouwen. Te detikeii valt aan de 1110-
gelijkheid van vruchtgebruik ofer*acht dan wel een opstalrecht. Het is in Nederland en Bel-
gif echter veelal gebruikelijk  dat de verschaffer of de verkrijger eigenaar is van de grond.  De
verkrijger eti de verschaffer kuntien iii cleze landen beiden de groiid beschikbaar stellen. Wie
stelt de grond tiu doorgaatis ter beschikkitig: de verkrijger of de verschaffer?

ESSII)=41 16dt369tb69628117aat3224d31(.Ide>,  1 16  septeiliber  21 M )6:  .1/cer panii·,thi'r „pdrachtect,ers,-/1,43  1,1  11„-
4#mw Tillitir , <www.iceb.id/autopage.phpipg=ineuwsiteni&id=214&res=t_tiieuwsitenis>. 24 illei
2, M )7.

21 3    Per   I  jatiuari  21 M 18  kent  particulier  opdrachtgeverschap  overige,is  een  fornieel  kader  iii  de   tiieuwe  Wet

miiiztelijke ordeidtig (WIZO) eii het Besluit R.uinitelijke Ordeni,ig (BRO). Mogelijk dat dir het aa,ideel
particulier opdrachtgeverschap zal doeii stijgen

214  Zie Drin·.eroild Fickt Ii, ,o,ic/nicint I 7,111;i,le, <AT\:w.boiiwitifo.be/article.php?Il.)-1416>, 19 septeiiiber 2(M)2.
215  Zie Bakst<·4·,2 iii Lic itia,W brobbelt q/. < En,7%.bou,ziiit-o.be/article.php?Il)=5677>, 22 jutii 21,(,7.
221,  Zie Ovt·r/it·id blokkeer, mi·(·r d,m /00.000 lic,ititpcm'lai, <www.bouwiiifo.be/article.php?Il)=5( 65>, 1,7 mei

3*16.
21-  Zie Riksh·c,1 1,1 dc maae bn,kkcl, af <www.bouwinfo.be/article.php?ID=5677>, 22 ju,3 21 117.
21 M    Zie  Handboek  Bou\\·  Uzz·  Eigen  Huis  3 H 12.  p.   14.
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De Nederlandse verkrijger heek vaak nioeite een perceel grond te beniachtigen, hetgeen niet
zo gek is otiidat bouwgrond iii Nederlatid een schaars goed is. Verlotingen van grotidkavels ot-
in caravans bivakkerende verkrijgers voor de deur van een grondverschaffer zijn niet onge-
bruikelijk. Het fenoineen particulier opdrachtgeverschap zou een einde nioeten nuketi aan de

21(+
achtergestelde positie van de verkrijger. Mooie vooruitzichten, ni:tar het is in Nederland

2211

vooralsnog veelal de verschaffer die de grond inbrengt.
Er is op dit pzint sprake van eeti verschil tUSSetl Nederland en Belgie. Er lijkt m Belgie iii be-
ginsel wel voldoende bouwgrond beschikbaar te zijn, iiiaar deze wordt 0111 talrijke redenen

tiiet beschikbaar gesteld.32'  Zo houden de overheid en particulieren veel bouwgrond achter.332
Eeti particulier is iii Belgie een belaiigrijke aanbieder van bouwgrond, terwijl de bouwsector
eell illitider groot deel voor zijn rekellitig ileellit.333 De Belgische verkrijger is aldus eeii be-

lingrijke aatibieder van bouwgroiid, althans belangrijker dan de Nederlandse.

2.1.4 1 i·rkniqi·,1  va,i dc bc,ioditdc t'('<1111„111(,Cli
...

EOn vati de andere bouwprocestiincties betreft het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
De vergutining die er onder 111eer toe strekt dat de woning past in haar ruinitelijke omgeving
is de nieest herkenbare vergunning.334 Het verkrijgen van zo'n verguiining hangt grotendeels
at- van de inhoud van het oiitwerp. De kletir van  de bakstetien eti de grootte van de ratiieii
kuntie,1 buvoorbeeld een doorslaggevende rol spelen. Het wekt dan ook geen verbazilig dat de
persoon die voor het orinverp zorgt veelal ook verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de
verguilliing.-15
Wat betekent het voretistaande voor het takenpakket van de Belgische en Nederlandse verkrijger
en de verschaffer? De verkrijger kan iii beide landen met het verkrijgeti van de vergunningen
wordeti belast, onidat - zo Zal in paragraaf 2.1.5 blijken - hij de ontwerpfutictie kan vervullen.
Het onigekeerde is waar voor de situatie dat de Belgische of Nederlandse verschaffer het ont-
werp vervaardigt. Een eii ander is gecotiipliceerder wanneer de verkrijger eii de verschaffer sa-
menwerken bij her vervaardigen van het otitwerp. De hoeveelheid otitwerpbeslii ingen en het

21"    Vid.  Mitiisteries  van  VlLOM,  Xl,ta  Rt,im,r  voi,r o,int,ikkcli,w,   Kati'n,  c,i,cr  i,icil,1, nti,1, clilk 1,clcid iii 2006. niei

21 H 16,  p.  23  waantl  wordt  bepaal,1  dat de  liieuu·e  Grotidexploitatie\vet  ee,i  regeli,ig be\·at iiizake kavels

voor particulier opdrachtgeverschap
13   Ik ga er getiiakshalve vanuit dat de verschaffer zelfde grotid verschati en iliet de hulp vati een derde inroept

(die de groiid uiteitidelijk  aa,i de verkrijger levert).  Ik doel op de  zogetioenide  ABC-colistructie.
221 Zie fi·Lrin ,km licilittircilidcli bhwi, <inni'.bouwitit-0.be/anicle.php?Il)=246(1>. 8 111ei 2(HI4. Vgl. 'Steeds

111111Lier perceleii te  koop'.  Hct la,ltsk .\'ic,m'., 6 augi,snis 21* )4:  'Viaanise  \,·o,iingbouw heeti tiupetid tekort
aan gr(md'. (A,Imm, 15 oktober 311 6.

132 Zie 'Vlaanise woilitigbouw heeft Iiijpetid tekort aa,1 grotid'. Gitiotiu• 15 oktober 2(116. On·rhcid l,h,WN·crt

mi'er d,111 14)(1.0()(1 lk,1111'percelen. <w\Li\·.hourviliti).be/article.php?Il)=9)63>. 1)7 liiei 2(1(,6; 0,· 'r/li·idgroot/4.

im·i·  linikke  /4,111'rn,i,dc,i.  <Ir·wu·.hlti.be/hhis,/cache/det/art_214949.litiiil?ri·t.bic,11=hoii7eArt 17>,  31 1  titei
2(X 16; Bour\·uriie juicht  15( I.1 M M)  extra bouri'grOlideil  toe,  <www.bouwuine.be/viewobj jsp?id=247785>,
1,2 tiove,iiber 21 *16.

22-i  Zie Ti·sm,111£21011 147'cs,icit INperL'k impaa sh'lltchy,dedclid,cdnjig,1,
<www.cont-ederatiebouw.be/press/releases/EtiqueteTestAatikoop.111.asp>,  23  februari  21 M 16; Ch,·r/,cid bh,k-

1:cm int·rr da,i  100.000 bot,upcm·h·,i,  <www.bouwinfo.be/article.php?ID=5065>. 1 I7 mei 2(}06 waaruit

blijkt dat sleutel-op-de-deurbedtijveii jaarlijks zorgeti  voor slechts circa 21)%  ran  het aatital  bouwperceleti.
324 Zie Jatisen  1996. p.  25.  Zie E.  Einpereur.  'Stedenbouwkwidige  vergumiingen  en  verkavelingsvergumim-

geti'. iii: K Deketelaere, M. Schoups & A. Verbeke (red.), Handli,rk Bominlit, A,itwerpen: Iliterselitia
2(1(14. p. 39: Bouwrecht iii kort bestek 2(11)7. p. 75-84.

223   Zie Jatise,1  1996. p. 43. Het staat partijeti iii de praktijk vrij een atidere taakverdelitig te kiezeii.
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belatig daarvati kumieti iii zo'ii siniatie belangrijke Eictoren zijii bij het achterhaleti v.iii de ver-
226

antwoordelijke persoon.
Ik zou voor de mate waarin de verkrijger en de vcrschaITer in beide landen doorgaaiis veratit-
woordelijk zijii voor her verkrijgen van de vergutiiiingeti verder willeti volsti.111 iliet een ver-
wijzing naar de volgende paragraaE Deze paragraaf beschrijft inimers wie iii Belgie eti
Nederland doorg:tails voor her oiitwerp zorgt.

2.1.5 l'inwardie·,1 va,1 ccit o,mi,t·,p

Een atidere bouwprocesfunctie die moet worden vervuld en die niet het verkrijgen van de
betiodigde vergunnitigen in verband staat, is het vervaardigen van het onm'erp. Een onnverp
k.m worden gezien als een weerspiegeling van de ideeen, eisen e,1 verwachtitigen ten aailzien
va11 de woning.227 Er kan - door de verkrijger en de verschat r - op drie verschilleiide wijzen
invulling worden gegeven aan de ontwerpfunctie.
Ten eerste kan de verkrijger zelf voor het ontwerp van de woning (laten) zorgeti. Er kotiit d.111
een woning tot stand die volledig aan door heiii zelf gelxpliciteerde eise11 voldoet. De verkrij-
ger zal - gezien zijn gebrek aan deskundigheid - overigens veelal de hulp vati een architect iii-

22H
roepen. Ten tweede kan het ontwerp door de verschaffer worden vervaardigd. De
verkrijger heeft in een dergelijk geval zeer weiiiig invloed op het uiterlijk en de indeling van
'Zijil' Woning. Wellicht kan hij nog war ideeen onitrent details van de woning kenbaar lilaken,
illaar deze zulle11 iliet verder gaan dati bijvoorbeeld de kleur van de badkaiiiertegels. Er bestaat
ook een soort van tussetiweg: de derde en laatste wijze waarop de filnctie ontwerpen kaii
worden vervuld. De verkrijger kan namelijk eeti substantiBle invloed op het standaardontwerp
van de verschafTer uitoefenen. Van een substantifle invloed is sprake in het geval eeii verkrijger
de keuze heefi uk verschillende standaardmodellen woningen, waarbij hij per 11iodel de nodige
invloed kati uitoefenen op de ativerking en de indeling van de woning.22" Er komen iii feite
op de verkrijger toegesneden kant-en-klaar woiiingen op de markt, die verder gaaii dati etikel

2311nwatwerk bij de aft"crki,N van de woning.
De vraag die vervolgens natuurlijk rijst, is wie er in Nederland en BelgiB doorgaaiis zorgt voor
het otitwerp en op welke wijze? De verschaffer vervaardigt in Nederland iii het merendeel vati
de gevallen het ontwerp. De verklaring is simpel: er is Nederland veelal sprake vail cotifectie-
bouw. Een nuancering is echter op haar plaats. De hiervoor besproken tussetivonii lijkt 11.lilli'-

htlijk iii opkonist. Deze nissenvonii wordt ook wel genoenid consumentgerichte
projectontwikkeling  of consumentgericht  bot,weii.232

226   Zie Jatise,1  1996, p. 43.
22-  Zie Jatise,1 1998. diss., p. 18.
22M  Eeii verkrijger of ee,1 verschaffer die bouwt, nioet iii Belgie verplicht eeti architect itischakeleti. voor het

op,iiake,i \·mi de plati,ien en voor de coxitrole op de uitvoeriiig van de werken waarvoor cell stedetibouw-
kutidige  vergilli,iing  vereist  is.  Zie  art.  4  Wet  2()  ti:bruari   1939  op  de  beschernling vati de titel  vaii  het  be-
roep  vaii  architect,  B.S.  25  niaart  1939.  Zie ook  Uyterhoeveti  2(11 14.  p.  389-391 1.  Ik  koiii  op de verplichte
inschakeliiig vaii de architect terug in hoot-dstuk 5.

229   Val. 'Cotisunietit ailit de bal'.  Cob<,int' T,itaal niei 21 N 16. p.  19.
23"  Er zijil tiog alidere wijze„ te lioelilen waarop een verkrijger eli eeti verschaffer kutinen sametiwerkeii. Zo

kan de verkrijger eeti gedeelte vati het olitwerp ,·oor zij, 1 rekenillg lienle,1 (voorlopig olitwerp). dat de ver-
schafTer vervolgeiis op zilii beurt verder iii detail uitwerkt iii eeti ontwerp dat aaii de uitvoerilig teli grotid-
slag ligt (defitiitiefotinverp). Deze vorni van sanietiwerking laat ik hier buiten beschouwi,ig.

231 Zie<www.sbr.til/cgb/detii,ilt.aspx?ctid=2759>.
232    Zie  Eeti  huis op  111:lat 21 H 34,  p.  6.
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De hiervoor bedoelde tussenvomi is ook iii Belgie in optii:irs. Circa de helft van de overeen-
konisten tusseti de verkrijger en de verschaffer betreti eeti fleutel-op-de-deur overeenkotiist.

waarbij de verkrijger de keuze heeft uk een aantal standaardontwerpen van de verschaffer. De
verkrijger verlatigt - in het kader van deze sleutel-op-de-deur overeetikonisteii - veelal eeti
woning die zoveel tiiogelijk op zijn specifieke weilsen is toegesneden en waarbij hij veel keuze
iii 111ateria:11 heett. 231

2.1.6 Litvocrille van het Ii,crk

Tot slot de bouwprocest-unctie die betrekkitig heeft op het uitvoeren van het werk. De uit-
voeritig vati de woning kati op verschillende nianieren geschieden. De meest iii het oog sprin-
gende en klassieke inanier is wel de uitvoering van de wonitig door de verschaffer. Deze wijze

van uitvoering koiiit zowel in Nederland als in Belgie zeer regelniatig voor. Er zijn echter ook

verkrijgers die tiiet alleen zelf willen bepalen hoe hun woning er uit konit te zien, 111aar die
deze ook daadwerkelijk zelfwillen bouwen. De Belgische verkrijger boziwt ze16 11iet eilige re-
geliiiaat zelf zijii woning.334 Een sametiwerkiligsvortii is iii beide latideti eveneetis inogelijk.
De verkrijger kan een verschaffer bijvoorbeeld vragen het geramnx \'ati de wotiitig neer Ie
zetteil ell vervolgens zelfde woning afbouwen.

22 (Dc redtictie v,1,1) lict aa,ital boititprocest,iodelle,1

Er vloeien uit de conibinatie van voornielde zes fiincties en de personen die deze fitticties
kiintien ven' illen heel wat bouwprocestiiodellen voort. Ik zou het aantal bouwprocesniodel-
leti - 0171 de werkbaarheid te bevorderen - willeti reducereti.
Zo worden er onder meer een drietal bouwprocestiiticties buiten beschouwing gelaten, waar-

otider het itiitieren van het bouwproces en het verschaffen van fitiancifle tiziddelen. De wijze
waarop deze functies wordt uitgeoefetid. leidt er iii de regel tiiet toe dat er prijs-, tijd- eti kwa-
liteitsproblenien ontstaaii. En deze probletilen lopen als een rode draad door het ideaahiiodel.
De bouwprocesfutictie inzake het verkrijgeti van verguniiingen zal ik eventiziti onder de loep
nelliell. De oorzaak van de probletiieti die iii her kader vati deze functie kuntien rijzen, is vaak

te herieiden tot de wijze waarop invulling is gegeven aa,1 de otitwerpfiinctie.
Het onderwerp van deze studie brengt iii de tweede plaatf 11iee dat de illodelleti Wa.irill de

verkrijger alic fiincties vervult buiten beschouwing blijveti. Er is in dergelijke gevallen geen

wederpartij ten overst:ian van wie de rechrspositie van de verkrijger kati worden bepaald. Ver-
der laat ik de inodellen buiten beschouwing waarin de verkrijger zelf het werk uitvoert en de
verschaffer slechts 62n of twee andere functies vervult. Deze modellen kometi iii de praktijk

233
minder voor. De verschaffer zal iii de regel ook eeii rol willen hebben bij dellitvoering.

23,  Zie Shittel i,p di' dri,r boint,brdriit,r,i sairr,i :cer,eird in I la,indcri·,i.
<www.aps.\·liatidereii.be/statistiek/nieuws/wotie,1/2111 144)3_sleutel.htiti>.

134 Zie 11,Eitit'% c/(,c,1 Ilct v,lkcr Zelf. < nv.ixieuwsblad.be/Article/1)et.iii.aspx?articlell)=gbepltiop>, 5 iiiaart
3 (16: 1 Zii,11,1.ecit id'Y'rLY'„ liitis zdf,iti
<www.partictilieropdrachrgeverschap.ill/artikeleti/ 121 1/262/Vlatiii,igeti_werketi_huis_zelflat-.haitI>.  6
111aart 3 N j6.

2,5   Het  feit dat eeti verschaffer zowel het mitwerp als de  uitvoering voor zun  rekening  net:tiit. heeft bepaalde

voordeleii. Zo wordt de duur vm het bouwproces verkort eti kati de \·erschaffer zijii expertise iii het kader
r·aii de uitvoeritig reeds aainvendeti bij het oiitwerpeti vati de woning. en vice versa. Zie Van de,1 Berg
1994 1, diss.. p. 9. J.itisen 1996. p. 5-6.
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Tot slot wordt geeii aatidacht besteed aan de modellen waarin de verkrijger eii de verschaffer
gezatiietilijk de woiliilg uitvoereti. De redeii hiervoor is dat er in een dergelijk geval sprake is
van een tussentijds befitidigde relatie tlisse/1 beideii. De vroegtijdige belitidigitig sch,tilt er iii
dat de verschafter zijn opdracht - om tijdig een kwalitatiet-deugdelijke woning tegen de atge-
sproketi prijs te levereti - iliet kan vervtillen. Hij levert op de keper beschouwd tiii eeiitiiaal
geeti cotiiplete 'woning op.

2.3 De zes relet,mite boitit'proces,itoddkli e,1 de dric 'gev,ilstype,i'

De voorgaaiide beperking van het aantal fiincties leidt uiteitidelijk tot een zestal relevatite
bouwprocesniodellen. Ik zou willen verwijzen naar otiderstaande tabel, waariii de zes illodel-
leii staaii beschreven. De bouwprocestiiodelleti iii ogenschouw nenietide, valt op dat er biti-
tieti de zes niodellen drie gevalstypen kuntieii wordeii onderscheiden. Deze gevalst>pen
hatigell sanien niet de invloed die de verkrijger heeti op de kwaliteit van de woiling.
Zo kan de rol van de verkrijger in het bouwproces maxitiiaal zijn, waardoor de woning volle-
dig zal voldoeii aaii zijii specifieke wetiseil. De itivioed vaii de verkrijger op de wotiitig kati
ecliter ook inininiaal zijii, waardoor hij slechts iii de gelegeiiheid is invloed uit te oefetien op
atbouwdetails van de woning en als het ware een kant-en-klare cotifectiewoizing afiieetiit vati
de verschaIFer. Een derde en laatste gevalstype houdt het midden russell confectiebouw en een
geheel op de specifieke wensen van de verkrijger toegesneden woning. De verkrijger wordt iii
het kader van dit type eiierzijds wel bij het ontwerpen vati de woidng betrokketi, maar aiider-
zijds is er geeli sprake van volledige keuzevrijheid.

FIGUUR 4

De verschaffer stelt een stuk grond beschikbaar
1.        De verschnfibr zorgt voor het ontwerp

De verschaffer zorgt voor de uitvoering

De verkrijger stelt een stuk grond beschikbaar
2.          De verkrijger zorgt voor het ontwerp

De verschafldr zorgt.voor de uitvoering

De venchaffer stelt een stuk grond beschikbear
3.        De verkrijger oefent substlntifle invloed uit op het standaardontwerp van de verschaffer

De verschafTer zorgt voor de uitvoering

De verschaller stelt een stuk grond beschikbaar
4.         De verkrijger zorgt voor het ontwerp

De verschafTer zorgt voor de uitvoeting

De verlaijger stelt een stuk grond beschikbaar
5.        De verschaffer zorgt voor het ontwerp

- -      De verschaffer zorgt voor de uitvoering
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De verkrijger stelt een suk grond beschikbaar
6.         D.e ve ijger oeknt substantitle invloed uit op het standaardontwerp van de verschaffer

Dd'verschafTer zorgt voor de uitvoering

3          De relevante bouwprocesmodellen en de toepasselijke regels

De ver\,olgvraag luidt: rvelke bijzondere Belgische en Nederlandse regels kunnen op vooniiel-
de zes niodellen van toepassing zijn? Alvorens deze vraag iii de volgende paragrafeii te beant-

woorden. een tweetal algeniene opmerkingen.
Allereerst is van belaiig dat de otitwerpfunctie een belangrijke rol speek bij het achterhalen van
de toepasselijke regels. Hoewel ook de grondfunctie in dat verband Vatibelatig kati zijii, wordt
bij de kwalificatie vaii de niodelleii zeer beperkt aandacht besteed a.111 deze futictie. De grond-

tittictie speelt i11111iers niaar een beperkre rol iii het kader van het ideaalniodel. Zo bezien gaat
een zelfitatidige rol voor de grondfutictie te ver. Een bijrol is niettemin op h:tar plaars. Ik be-

steed tiieer specifiek amidacht :lan de grondfiinctie, indien deze functie salliell met de ontwerp-
tittictie de op (1/h· fitticties vati een bouwprocesniodel toepasselijke regels bepaalt. Anders
gezegd en ter verduidelijking: waimeer de ontwerpfunctie uinvijst dat het model 'als zodanig'
als aaimerning van werk moet worden gekwalificeerd, ga ik voorbij aan het gegeven dat het
verschaffen vall grond aan de verkrijger 'aii sich' kan worden gezien als een koopovereen-
koiiist.
Vooruitlopetid op hetgeen nog konien gaat, 11ierk ik iii de t"Weede plaats op dat soillillige

bouwprocesmodellen kunnen worden gekwalificeerd als 'aantieming van werk' of als 'koop
van  otiroerende  zaken:  Het is  echter niet altijd eenvoudig 0111  een  niodel als koop 6f als  aan-
nenling te kwalificeren. Soms bestaat er wat onduidelijkheid over de heersende kwalificatiecri-
teria, hetgeen de kwalificatie benioeilijkt. Deze afl)aketiingsdiscussie zet ik iii dit otiderzoek
niet op uitgebreide schaal voort. Ik leg mij etikel toe op de heersende kwalificatiecriteria. Ver-
der neeiii ik - indien er desondanks twijfel bestaat over de kwalificatie - aan dat er zowel spra-
ke kati zijn van aannetidng als van koop. Op deze wijze kati aaii het licht koilleti of de
rechtspositie vati de Belgisclie en Nederlandse verkrijger in een bouwprocesinodel varieert al

naar gelang de kwalificatie.

3.1 I)c regcts beltore,ide bii bomt'proces,i,odel 1
236

3.1.1 Xederia„d

De verkrijger heeft in model 1 enkel invloed op atbouwdetails, waardoor dit niodel op grond
van de twee heersende kwalificatiecriteria kati worden gekwalificeerd als koop van een onroe-
rende zaak.237 Zo is de op te leveren zaak in niodel 1 ecotiotiiisch vervangbaar iii de ziti dat zij

2,4    1 )e verschaffi:r verschati zowel de grotid  als  het  otitwerp  eii  bouwt  de  \\·otii!ig
2.  Zie voor eeti overzicht vati cnteria die de regelitig vati de aatitietidiig vati werk atbakeiieii vati de koopre-

gelilig Asser-Vati den Berg 2(*17 (5-IlIc), nr. 33-34: Bouwrecht in kort bestek 2(11 17, p. 359-36(1.  Ik ga iliet

iii op de betiadering van Asser-Hijnia waaruit volgt dat de keuze tusseli koop en aamietiiing door een
cottibiliatie vati Elctoren dietit te wordeii bepaald. Eeti aa,ital v.iii deze criteria koilit ill de kerti overigetis
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iii het dagelijks levezi tiiet tiaar haar itidividuele, niaar naar haar generieke eigenschappen ge-
waardeerd pleegt te worden.'38 Het criteriuni aard vati de zaak wijst dan uit dat er sprake is van
koop en dat titel 7.1 NBW vati toepassing is.339 Verder is het zo dat de arbeidsprestatie v.iii de
verschati-er iii niodel  1  iliet tot wezeillijk elenient van de overeenkotiist is getiiaakt.24" De ver-
krijger heeti iliets of tiagetioeg iziets te zeggen over de wijze waarop de verschaffer zijii ir-
beidsprestatie vervult. Hij heeti noch een substantiele invloed op de risen waara£in de te
bouweii wotihig nioet voldoeti tioch - althatis niet zoiider nicer - de bevoegdheid 0111 11111 te
geven hoe de verschaffer het werk moet uitvoeren. Valluit die optiek wijst ook het criteritini
aard van de prrstatic in de richtitig van koop
Het is ecliter wel de vraag of het schriftelijkheidsvereiste in art.  7:2 lid  1 NBW (titel 7.1) wel
op de koop van een nog te bouwen woning van toepassitig is. De wetgever ktioopt ten 7711-
zien van het criterium 'een tot bewotiing bestetiide onroerende zaak' aan bij de bestetiiniing
die de verkoper op het 11ionient van het totstandkomen van de overeetikonist aan de onroe-
retide  zaak  heefi gegeven.34 I Eeii verkoper vati standaard nieriwbouwwotiitigen  zal  het  re  ver-
kopen object naar ik nieen reeds v66r de verkoop, een woonbestemniing hebben gegeven. Ik
ga er bij de toetsing van titel 7.1 NBW dan ook vanuit dat art. 7:2 lid 1 NBW van toepassing
is. Verder kuimen - otidatiks de kwalificatie koop - ook de aailtietilingsregels eeti rol spelen iii
het kader van niodel 1. Art. 7:8 NBW bepaak namelijk dat in geval van de koop van een te
bouwen of nieuw gebouwde woning de artt. 7:767 NBW en 7:768 NBW van titel 7.12
NBW (aailnenling van werk) van overeenkonistige toepassillg zijil.
Een  laatste  regeling  die  van  toepassing  kan  zijn  op  niodel   1   is  de  GIW-garatitieregeling  211(,7
(GlW-regeling). Partijen dienen deze regeling wel expliciet van toepassing te verklaren. Van
belang is dat het bouwen van een wonitig onder de GIW-regeliiig inipliceert dat de verkrijger
en de verschaffer - voor het vastleggen van hun rechten en plichten - gebruik illoetell 111aketi
van de Model Koop-/aantieniingsovereenkonist voor Eengezinshuizen illet bijbehorende Al-
geiiiene Voorwaarden   20()7 (KA/AV). 243 Deze KA/AV bestaat uit een koopovereenkonist
tiiet betrekkitig tot de grotid en een aannetiiititdovereetikoiiist niet betrekkitig tot de botiw
van de woning.243 De toepasselijkheid van de KA/AV niet bijbehoretide GIW-regeling op
model 1 vloeit voort uit het feit dat zowel de grond als het ontwerp afkonistig is van de ver-

244schaffer.

overeeti niet de heerse,ide kwalificatiecriteria. Zie Asser-Hijnia 2(1111 (5-I). tir. 19. Zie over cle 'tiiulti-
factor betiadering' ook Asser-Vaii de,1 Berg 2(*17 (5-Ilic). tir. 34.

230  Zie Asser-Kaiiiphuiseti, Bijzoilden· 01'crecilkoillim, Zwolle 19611. p. 43(1-431. Vgl. Vati Praag 1966. p. 55.
234   ile  toepasselijklieid van titel 7. 1 NBW ittipliccert uiteraard iliet dat ook de artikelen die zieii op de koop

\·/11 rocre,ide zaketi vall toepassilig zull
241,  Zie A.G. Lubbers.  1 i·,1„4,p oi 01'('rdr lit 1,(111 Ilitizeli ill Milbiltlit·, preadvies Konitiklijke Notariele Broeder-

schap 1954, p. 8-9. M.A.M.C. vati den Berg, 'De plaats vaii de Aa,ineniitig vaii Werk iii het O,inverp
N.B.W'. BR  1973. p.  589:  H.0. Thunilissen. 1/r.  C. Asst·r's handicidi,W to, de kid i,ifie ,•an lict Xah·riands
1,1,r$'rlilit: ri·elli. 5. 8-izo,Iderc i,verce,ikon,ste,1. Decl Ill. A,ti,tictiti,12 mi 'I,crk, Zwolle:  Tjeetik Williiik  1994.  iir.
492:  De  Koning 2(M )1,  p.  71-72.

24 1    Zie  Alt,Iiar.stitkic,i  I 21 M)2/<)3.23(195.  tir.  38,1,  p.  8,  9  (tiadere  MrA).  Zie  ook  Loos  21 w )2.  p.  363.
242  Vgl. art. 9 KA. art. 15 KA eri inipliciet art. 7 GIW-regeli,ig.
243   Ik Fraag iilij  af of er Loor wat betreti de bouw vaii de woilitig da.idwerkelijk kaii  Ir·ordeii  gesprokeii vaii

ee,i Jaii,iemitigsovereetikotilst. Zo is uitgatigsputit dat de verschafTer het oiitwerp ven·aardigt Cart. 2.2
GIW-regeliiig), hetgeeti iii de richting vati eeii koopovereetikoinst wijst. Hoe dat ook moge zijn. ik ga er
r-erder van uit dat er voor wat betreti het aaniletilingsgedeelte ook daadwerkelijk sprake is vaii een aatitie-
11811gsovereelikonist.

244  Zo bepaalt art. 2.2 GIW-regeling dat deze regeling,iiet vati toepassing is op woilingeit. waan·ati de o,ider-
tietiier de bouw heeti aaiigetiotiieti tiaar bestek ei, bouwteketunge,i die door zijii opdrachtgever ter be-
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3.1.2 Raw

Ook iii Belgie is in model 1 sprake van koop (am. 1582-1685 BBW). Het ald:tar heersende
criteritini cir 11,1 vati parttie,1 Wettigt deze conclusie.345 De wil vaii partijen wordt vastgesteld 11iet

behulp van twee objectieve aitiknopitigspunten, te weten het specificiteitscriteriuiii en her
co1iceptiecriteriz1111. Het spedficiteitscriterit11,1 bepaalt dat itidieii het onroerend goed illoet Vol-
doen aan de eisen van de verkrijger, het werk veeleer dan de overdracht van het goed centraal

146 rstaat. En dat er dan sprake is van aanneming van werk: ten dergelijke situatie doet zich iii
model 1 iziet voor. Her cotia·ptiern'tent,1,1 wijst voorts uit dat er sprake is van koop, indien de
verkoper her werk heeti ontworpen.'47 Vati aaimetiling van werk is op grond van dit criteri-
uni sprake, watiiieer de opdrachtgever her werk ontwerpt. Hoe zit dit in Casu? De verschaffer
en niet de verkrijger heeft in casu de woning otinvorpen, waardoor er (ook) op grond vati het
conceptiecriteriutii sprake is vaii koop
Verder speelt in Belgie 'de wet tot regeling van de woiiingbouw en de verkoop vati te bou-
wen of iii aanbouw zijnde woilingeti' een belatigrijke rol. Deze wet is beter bekend onder de
tiaaill Wet Breyne ot-de Woilingbouwwet (W.B.) en dateert uit 1971.248 De W.B. is van toe-
passing op  'iedere overeenkoinst tot eigendonisovergang van een te bouwen ot- iii aanbotiw
zijnde huis of appartemetit, alsmede op iedere overeenkonist waarbij de verbintei}is wordt
aangegian 0111 een zod.inig onroerend goed te bouwen, re doeii bouwen of te verschaffen,
mits het huis ot- appartement rot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is be-
stemd eii de koper of de opdrachtgever volgetis de overeetikonist verplicht is voor de voltooi-
ing van  het gebouw  een of nieer stortitige,1  te doen'  (art.  1 W.B).249 Hoewel her toepassings-
gebied van de W.B. iii de praktijk de liodige vragen doet rijzen en de W.B. regelmatig wordt

/511 -

35' De W.B. vult
onizeild,-  heett het hiervoor 0171schreven toepassingsgebied tot gevolg dat de wet van toepas-

sing kati zijn op alle zes de bouwprocesniodellen. En dus ook op niodel 1.

schikkitig zijn gesteld waarbij tevells directie wordt gevoerd. Eeii zogeiioenide Aatigesloteii Orgatiisatie
bn hier echter voor de big h.i.ir iligeschreven oilderileniers V:111 ahrijken.

245 Het is op grolid ,·ati het wilscriterizini vati belatig Nat partijeti voor ogen hebbeli gehad. Zie Burssens

2( x,1,  tir.  1 1) .  p.  32-33:  Cioossetis  2( H 13.  iir.  62.  p.  64-65.  tir.  76.  p.  74-75  e„  de  daar  aangehaa]de  literatuur.
Zie roor eeti overzicht vati niogelijke criteria die de Jamiemitig van werk atbake,ien van de koop van on-
roereiide zaketi Bursse,is 2(Mll, tir. 9-12, p. 32-34: Goossetis 2(M)3, tir. 5(1-79, p. 56-78.

24,   Zie  Goossetis  21 N 13,  tir.  64-65,  p.  65-67.  Er wordt  iii  de  literatuur ook  wel  gekeketi  naar de  perfoo,1  die
zo\vel de grotid levert als de niaterialeti. 1)e verkrijger die zor\'el de groiid levert als de niatetialeti zou eeii
.wiitietiiitigsovereeiikoiiist sluiteii ei) de ,·erkrijger die de grotid eli de iiiaterialeii la.it leveren door de ver-
schaffer ee„  koopovereetikotiist.  Zie  Bursse,is 2(11) l. tir.  1 1,  p. 33. Echter, dit criteriuni  is grote,ideels  ach-
terhaald door het specifiteitscnteliutii. Zie Goossetis 211113. tir. 75-76. p. 73-75.

247    Zie  Goossetis 3 MB.  tir.  66.  p.  68.
248   Iii  !993 zijii eiikele Ir·ijzitige,1 doorgevoerd.
249   Het atitwoord op de  vraag of er sprake is van 'her botiwen, doen bouweii dan wel het verschaffen' vati eeti

wootigelege,iheid is afhatikelijk ,·mi de hoedanigheid va,1 de verschager. Zie over dit onderscheid liader
Verbeke & Vanhove 21*13. p. 9-1,). 12-13.

21,    Zie  bijvoorbeeld  Mons 13 octobre  3)1  3.   Contrats  spJciaux  2( H)5.  p.  49  iii.  nt.   K.  Vatihove,  Goit  9 jittii
31(16, .\711' 3*16. p. 953 iii. lit. K. Vaiihove. Zie ook B. Kohl. 'Woni,igbouwwet: rechtspraakkro,iiek
2( 11 11  -3 N 16'.  iii:  K.  l )eketelaere, A Verbeke  & K. Vatihove  (eds.)../dark,(·/2  Boitit,rt·dit  2005-2(R)6.  Brugge:
Die  Keure  2(*16.  p.   162-172.  Een van de  aandachtspunten  van het wetsvoorstel ii,zake  de  beschemiing vaii
de  coiisuitietit  iii  de  woidiigbouw  is  dati  ook  eeii  duidelijker  toepassitigsgebied.  Zie  BK 27  t-ebruari  21 *17.
nr.  2942/4 M ) 1.  p.  5-6,  8.  Ik  kotii over dit  wets\·oorstel verderop iii deze paragraafte spreken.

231     Het  toepassitigsgebied  vati  tie  W.B. gaat voorbij  aa,1  het  otiderscheid  dat  iii Belgie wordt geilleakt  tussell
aatitie,iing  van  werk  eii  koop  van  onroerende  zaketi.  Zie  1)evroey  21 11 M).  tir.  2.  p.   1,  Burssetis  3 11) 1,  ilr.
352.  p. 282-283: Verbeke & Vatihove 3  ( 13,  p.  6
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.:.het BBW overigens aan tiiet dwingende regels.- - Zo bepaalt art. 3 W.B. dat alle overeenkom-
steii die vallen onder het toepassitigsgebied van de W.B. worden beheerst door de bepalingen
iiizake de aatinetizing of- de koop, behoudens afwijkingen in de W.B.
Ten slotte nog dit. De W.B. staat de laarste tijd in de belangstelling. Er Zijn debatten gaande
over een 111ogelijke herziening van deze wet. Ik wijs met natiie op een in 2(*)7 ingediend
wet:svoorstel, te weten het wetsvoorstel tot beschertiiitig van de consuiiietit iii de Wolling-
bouw.253 Het gaat te ver om het wetsvoorstel als vertrekpunt te nenien bij het toetsen van de
bestaande regels aan het ideaalniodel, niaar er zal wel aandaclit worden besteed aan de belang-
rijkste voorgestelde wijzigingen.'54

3.2 De regets belioretide bii boitit,proiesini,del 2255

3.2.1 Nederlatid

Er zijn geen regels die specifiek zon toegesneden op dit bouwprocesiiiodel.25" De kwalificatie
aannenling van werk lijkt het nieest aangewezen. EBii Van de rederien hiervoor is dat de te
vervaardigen woning in het onderhavige model is aan te liierken als een econotilisch niet ver-
vangbare zaak. De arbeidsprestatie is bovendien daadwerkelijk tot voorwerp van de overeeii-
koinst geniaakt. De verkrijger heeft imniers niaxiniale invloed op het ontwerp en kan daarin
zelf aangeven hoe moet worden gebouwd. De toepasselijkheid van titel 7.12 NBW behoeft
echter nuanceritig
Uit art. 7:766 lid 3 NBW volgt dat het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd met van toe-
passing zijn, indien de grond de verkrijger reeds toebehoort en de aaimetilitigsovereenkomst
tot de bouw van de woning niet in verband staat iiiet de koop vati de grotid.257 De grotid be-
hoort de verkrijger iii model 2 al toe. De verkrijger kan verder kentielijk vrijelijk een keuze
niaken voor een verschaffer die op de grond een wotiing bouwt, waardoor ook een relatie
tussen de overeenkoliist rot de bouw vati de woning en de koop van de grond iliet aannenie-
liik is. Het voorgaande betekent dat art. 7:766 NBW bij de toetsing vati titel 7.12 NBW aan
het ideaalmodel buiten beschouwing blijft.

252    Zie  Burssetis  2()(11.  iir.  35( I.  p. 28(1-281: Goossens  2(w)3.  tir.  74.  p. 73. Ver·beke & Vatihove 2( 11)3.  p.  5.
233   Zie  Wetsroorstel  tot  beschemling  van  de  consument  in  de  wollitigbouw.   BK 27 februari   201 17.   lir.

2942/( w 1.  Zie ook  Bouweli:  hoeksteeti  van het beleid  21 )07.  p.  22-24.
254 Ik be,1 mij er vati bewust dat de Wet op de ha,idelspraktijken et, de beschentiilig vati de cotisuiiietit

(WHPC) niogelijk ook op bouwprocesinodel I t/m 6 vati toepassing kati Zijil. Zie daarover Goossetis
211(13, lir.  117-118, p.  1(14- 105. Zie ook W. Goossens. 'Bouweii e,1 constinientenrecht, iii: K. 1)eketelaere.
M.  Schoups  & A. Verbeke (red.). Handbock  Boint,red,r.  Antwerpen:  Ii,tersentia  -31(14.  p.  561-563  niet  ver-
dere verwijzingen,  W.   Goossens,  'Recente rechtspraak privaat bouwrecht'.   780  21*16.  9 5 Hoewel  de
toepasselijkheid vati de WHPC iii het kader vati het bouwrecht vrij receiit verscheidetie Iiialeti is beves-
tigd, is er nog discussie eii otiduidelijkheid over het precieze toepassitipgebied. Het voreristaaiide bretigt

niee dat ik deze
wet iii voorkotiieiide geralleii verder buiteti beschourvitig laat.

..2- -   De verkrijger verschafi de grotid eii de verschaffer bouwt naar het otinverp rati de verkrijger ee,1 \,voiiing.
25*,  Optiierkelijk. watit bouwprocesmodel 2 is iii feite de uinverkilig van her tenonieen particulier opdrachtge-

verschap waar de overheid veel waarde aati hecht.
2:-    Zie  K,1,114·rstitki:t'11 II 1995/96, 23(195.  tir.  6.  p.  3  (Nota  van  Wijziging):  K,uncls,t,ki:rn  I 2(1(12/1 0,  23(195.  nr.

3Hb (Eitidvenlag rail de Bijzondere Coiwiiissie voor.le herzietiitig vali het Burgerlijk Wetboek). Zie ook
Loos  2( M e . p. 366: A.A. rati Velteii, 'Gerezen problenien bij toepassing van de nieziwe am. 7.2 en 7:766
BW', BR 2< M 14. p. 3 1 5-3 16.
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3.2.2 BL,Leit

De verkrijger ver\·aardigt ill illodel 2 het olin\'erp, waardoor de woning volledig aail zijn spe-
cifieke eisen voldoet. Zowel op grotid v.in het objectiviteitscriterium als op grond van her spe-
cificiteitsbeginsel is derhalve sprake  van  aannetiling van  werk (am. 1787-1799 BBW). Verder
is op alle tizodellen - en dits ook op illodel 2 - de W.B. van toepassing.

3..1 De regi·Is beliore,ide bii bomiproces,110(|l·1 3
253

3..1.1 i\'t·dcrlatid

Het feit dat iii niodel 3 zowel de verkrijger als de verschaffer bij het ontwerp betrokken zijii,
betiioeilijkt de kwalificatie. De substantiele itivloed van een verkrijger op het ontwerp vati de
verschafer gaat - zo bleek - veel verder dan het kiezeii van de kleur van de badkamertegels
Zo bezien lijkt het criterizini aard van de zaak in de richting van de regeliiig vaii de aannetiiing
van werk te wuzen. Er wordt muiiers een zaak vervaardigd die - gelet op de substaritifle in-
vloed van de verkrijger - tiaar haar itidividuele eigeiischappen gewaardeerd pleegt te worden.
De  kwalificatie  'aatiliemitig van  werk' iii gedachte houdende, dringt de vraag zich op of titel
7.12 NBW volledig van toepassing is. De wetgever heeft in art. 7:766 lid 3 NBW bepaald. dat
het schrifielijkheidsvereiste en de bedenktijd enkel onder bepaalde voorwaarden van toepassing
zijn.2"' Deze voonvaardeii leiden iii casu niet tot problenien. De verschaffer stelt iii niodel 3
namelijk de grotid beschikbaar aaii de verkrijger. Alleszins denkbaar is verder dat de ilatine-

nlingsovereenkonist met de koop van de grond in verband staat. Het is onwaarschijnlijk dat
een verschaffer grond rer beschikkitig stelt zonder te beditigen dat hij daarop een woning niag
boziweii. De tiodige voorzichtigheid lijkt echter geboden voor w.it betreft de kwalificatie
aannetiling van  werk:  De  woning is  iinniers hoofdzakehjk gebaseerd  op de ideefii  Van  de

verschaffer. Waardoor er hoe dan ook sprake blijft vati een soort standaardwerk van de ver-
schaffer. Het is derhalve niet zonneklaar of er op grond van het criteriuni aard van de zaak
sprake is van aaimenlitig van werk en niet van koop.

2 (11 1

Het criterium aard van de prestatie verschaft iii dezen evemiiin helderheid. Het belangrijkste
argunient is, dat een groot deel van het realiseritig proces in niodel 3 tiog altijd op de verschat--

t-er zelf neerkoint. Hij bepaalt de nute vaii itivloed die de verkrijger kali uitoefenen op her
ontwerp. Enerzijds kan dan ook met zonder nieer worden gezegd dat de arbeidsprestatie van
de verschaffer tot wezenlijk elenient van de overeenkonist is geniaakt. En dat er dus spr:Ike is

van koop. Anderzijds is de verkrijger wel in de gelegenheid om een substantiele invloed op het
otitwerp uit te oetenen. wairdoor de kwalificatie koop zeer wel ondenverp vaii discussie kan

zijn. Voortbouwend op de veronderstelling dat de regelitig van de koop van toepassing zozi

358  1,e grotid is alkonistig vati de rerschaffer eti de verkrijger oefent een substatitiele itivloed uit op het st.iii-
daardotitwerp vall Lie verschati'er die de wotiing bouwt.

259  Zie paragraaf 3.2.1.
2„,  Ik vestig kort de Jatijacht op de hienoor aaiigehaalde beiwderitig vati Asser-Hijnia. Watitieer de priniaire

wegillgitactorell ruinite late,1 \·oor twijfel. moet vaii eeti genie,igd cotitract wordeii gesproketi. waarop
zowel de koop- als de aatineniingsregels van toepassing zijii. Aldus Asser-Hij,iia. Zijil deze bepalingen iliet

vereiiigb:tar met elkaar dati nioet een keuze worden getiiaakt. waarbij gekozen kati wordeti voor de rege-
litig die de zw.ikste partij  de illeeste bescherniing biedt.  Zie Asser-Hij,iia 21 H 1 1  (5-1).  lir.  19.  1)eze niethode
biedt hier echter geeii uitkonist. onidat pas i,i het licht va, i een co,icrete rechmraag zal blijketi of de aa,i-
11eiiliiip- eii koopregels vereiligbaar zijii tiiet elkaar.
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kiinnen zijn, kunnen op grond van art. 7:8 NBW de artt. 7:767 en 7:768 NBW van overeen-
konistige toepassing wordeii verklaard. Well:e conclusie kati 1111 uit het voorgaande wordeti
getrokken? Het is onduidelijk welke regeling op liiodel 3 van toepassitig is. lk ga er zeker-
heidshalve dan ook vaii uit dat Op illodel 3 zowel titel 7.1 als titel 7.12 NBW van toepassing
kati zijn.
Ten slotte kuiltlen ook de KA/AV met bijbehoretide GIW-regeling vati toepassitig zijn op dit
tiiodel. De grond is itimiers van de verschafTer afkonistig en de verschaffer blijft - ondanks de
substatitiele invloed van de verkrijger op het ontwerp - degeiie die het statidaardonnverp eli

261de daarop lilogelijke variaties aanbiedt.

3.3.2 Belgic

Het specificiteitscriteriuni leidt ertoe dat bouwprocesniodel 3 zou kunnen worden gekwalifi-
ceerd als aanneniing van werk. De verkrijger kan inullers een substantiele invloed uitoetenen
op het olinverp, waardoor er in teite sprake is van een itidividuele kant-en-klaar-wotiing. De
verkrijger is evenwel slechts ten dele betrokken bij her ontwerp eii er blijf-t - zo bleek iii de
vorige paragraaf- altijd sprake van een statidaardwerk. Zo bezien is het ook iii Belgi8 niet dui-
delijk ofer sprake is van aanneming van werk of niet.
Het coliceptiecriteriuni geeft eveniniti  uitsluitsel.  Het  ontwerp  is  mill  of nieer het product  van
nieerdere partijen, de verschaffer en de verkrijger. Het t-eit dat het (eind)ontwerp hoe dmi ook
aaii de eisen vati de verkrijger tiloet voldoen, kati niettetizin iii de richting van aaiineining van
werk wijzen. Een tegenargument is echter dat de verschaffer de iiiarges bepaalt waarbimien de
verkrijger zijn keuzes kan maken. Ik neig ertoe oill model 3 ook voor wat betreft Belgie zo-
wel als koop dan als aantieming te kwalificeren.
Tot besluit kan worden opgenierkt dat de rechtspositie van de Belgische verkrijger in dit 1110-
del iii ieder geval ook zal worden beoordeeld aan de hand van de W.B.

3.4 De wgets belioretide bii bomiprocestitodel 4
262

3.4.1 Nederlatid

De criteria aard van de zaak en aard van de prestatie wettigen de kwalificatie aminetiiing vati
werk. De zeggetischap over het realiseringsproces vati de specifieke woning ligt itimiers bij de
verkrijger. De kwalificatie aaiinetiiitig van werk leidt iii combinatie niet het feit dat de ver-
schaffer de grond beschikbaar stelt tot de conclusie dat ook het schritielijkheidsvereiste en de
bedenktijd van  toepassing zijn  (art.  7:766  lid 3  NBW).  Er kan  hier itiiniers sprake zijii  van  een
koop-/aatinetilingsovereetikon st. De verschaffer zal bovendieti - iii geval van splitsing vati de
koop-/aantienutigsovereenkonist -  zelf wetisen te bouwen  op de grond die  hij  inbretigt.  Er  is
derhalve hoe dan ook een band tussen de overeenkonist die strekt tot de koop van de grond
en de overeenkonist betreffende de bouw van de Wollitig.

241    Art.  2.2 GIW-Ciaratitieregelitig bepaalt bovendieti dat eeti Aa,igesloten Orga,iisatie  kan afuijketi vati de eis
dit het Onnverp vati de verschaffer tiioet ko,iieti.

262 De verschaffer brengt de grond iii. de verkrijger verraardigt het oittwerp eii de verschaITer bourvt de \\·o-
11111g.
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3.4.2 f 'kit

Er zijn iii Belgif op niodel 4 111eerdere regels van toepassing. Het vervaardigen van het Ont-
werp door de verkrijger brengt allereerst niee dat op grond van het specificiteits- en colicep-
tiecriteri11111 de regelitig vati de aanneming vaii werk van toepassing is. Er wordt itiitiiers een
specifiek op de wetisen van de verktijger afgestenide woning gebouwd. Verder is op niodel 4
wederom ook de W.B. van toepassing

3.5 De regels beliore,ide bii boitit,proces,Iiodd 5' ,3

3.5.1 Nederlatid

Het feit dat de verschaffer het otinverp vervaardigt, wijst - net als in model 1 - op de toepasse-
lijkheid van titel 7.1 NBW. Verder zijn op gro,id van art. 7.8 NBW ook de artt. 7:767 NBW
en 7:768 NBW van toepassing. Er wordt overigens ook wel bepleit dat coilfectiebouw iii
soninlige gevalleii op grond vati het criterium aard vaii de zaak als aannetiiitig vati werk kati
worden aatigenierkt.364 De gedachte is dan dat de cotifectiewoijing een voldoende specifiek
karakter heett, wanneer wordt gebouwd op grond die de verkrijger iii eigendoni toebehoort.
lk zal volledigheidshalve daii ook zowel de aannemings- als de koopregels toersen aan het ide-
aalniodel. De toepasselijkheid van de aannenungstitel betekent echter niet dat de bedetiktijd en
het schriftelijkheidsvereiste vari toepassing zijii. Zo behoort de groiid de verkrijger iii niodel 5
reeds toe en is er - net als iii niodel 2 - geen verband russell de koopovereenkonist van de
grond eii de aanneniingdovereetikonist Cart. 7:766 lid 3 NBW). De verkrijger beschikt imiiiers
al over de grond en zal vrijelijk kitiitien kiezen welke verschaffer hij de woning laat bouwen.

3.5.2 BL,lgif

Het specificiteits- en conceptiecriteriuill wijzeil uit dat er sprake is van koop, onidat de ver-
schaffer bepaalt hoe de wotiing er uit konit te zien. Ik volsta niet een verwijzing naar niodel 1.
Verder speelt ook de W.B. in het kader van dit model weer een belangrijke rol.

3.6 1)c regels behore,ide bii boitit,procesi,iode! 6i'.'

3.6.1 i\i·di·r/,1,id

Her feiteticoniplex vati bozi,vprocesiiiodel 6 konit groteiideels overeen met dat van niodel 3.

lk ga er - onder vet·wijzing naar hetgeen ik iii her kader van bouwprocesmodel 3 heb gesteld
-  vati  uk  dat op 111odel 6 zowel titel  7.1   als  titel  7.12  NBW  van  toepassitig  zijn.   Ik  merk  wel
op dat de toepasselijkheid van titel 7.1 op grond van art. 7:8 NBW wordt uitgebreid met de
am. 7:767 en 7:768 NBW. Het toepassing3gebied van titel 7.12 NBW dient daaretitegen be-
perkt te worden iii de zin dat het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd op grond van art.
7:766 lid 3 NBW iliet van toepassing zijn. De grotid behoort de verkrijger iii dit niodel i111-

263    i k verkrijger bretigt de  gro, id  iii  en  de verschaffer zorgt  voor het oiltwerp  ell  de uitvoerilig.
'54   Zie Vati l'raag  1966, p. 56: Boitwrechtiti kort bestek 2( M 17. p. 361.
3,6 l)e verknlger breiigt de  oiid iii e,1 oeteiit ee,1 :iibstaiiti21e 111vloed uit op het :tatidaardotim·erp vati de

verschaffer die de Woilitig bourr·t.
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niers reeds toe eii ik ga er van uit dat de koopovereenkonist van de grond iziet iii verband staat
tiiet de overeetikonist die strekt tot de bouw van de woning.

3.6.2 Belgie

De toepasselijke regels zijti dezelfile als in het kader van boriwprocesmodel 3. Zowel de aan-
neiilings- als de koopregels zijii aldus van toepassing op model 6. En de W.B. niet te vergete11.

4             Conclusie

Er kutmen iii de consumentenbouwsector heel wat bouwprocesiziodellen worden onderschei-
den. Zes daarvan staan centraal in dit onderzoek. Opvallend is dat de niodelleii waarin de ver-
krijger een substantifle invloed kan uitoefenen op de vornigevitig vati een confectiewollillg ill
opkoiiist zijn. Het vorenstaande overziende, valt tevens op dat op verscheidene bouwproces-
tiiodellen dezelfde regels van toepassing kunnen zijn. Een niogelijke verklaring hiervoor is dat
sonlnlige regels een ruini toepassingsgebied kennen. De lezer treft hieronder een schenia aan
waarin is aangegeven welke regels op welke niodellen van toepassing zijii. Deze regels liggen
tell grondslag aan de volgende twee hoofdstukken: hoofdstuk 5 en 6.

FIGUUR 5

Bouwprocesmodel Nederland Belgili
verschaffi:r: grond • koop + aitt. 7:767,7:768 • koop
verschifer: ontlverp NBW • WB.1
verschaffer: uitvoering • KA--AV niet bijbehorende

GIW-regchng
verkrijger grond • aantlemilig van werk (art • aannetiiing van

2 verk«jgeriontwerp 7:766 lid 1 en lid 2 NBW werk
verschair. uitvoering nieo . W.B.

venchaffer: grand • koop + artt. 7:767,7:768 • koop
verschalier, verkrilger: ont- NBW • aanneming van

3 werp • aanneming ign weI:k werk
verschaffer. Uitvoezing • KA/AV met bijbehorende • W.13.

GIW-regeling
verschaffer: grond • aanneming ran werk •aanneming van

4       vertaijer. ontwerp werk
verschafter. uitvoering • W.B.
verkrijger: grond • koop + artt. 7:767.7.768 • koop
verschaffer: ontwerp NBW . W.B.

5 venchaffer: uitvoering • aanneming van werk (art.
7:766 lid  1  en lid 2 NBW
niet)
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verkrijger: grond • koop + artt. 7:767,7:768         • koop
verschaier, verkrijger: ont- NBW                                        • aanneming van

6             \veil,                                              ' • aannenling van werk (art werk
verschaer uitvoering 7:7661id l en lid 2 NBW          • W.B.

niet)
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DEEL II

HOOFDSTUK 5

DE TOETS AAN HET IDEAALMODEL: UITGANGSPUNTEN 3 T/M 8

1           Inleiding

Iii de voorgaande hoofdstukken heb ik orider tiieer de uitgangspunten vati her ideaalinodel ge-
fortnuleerd   (hoofdstuk  3)  en  de  relevante  bolt\\'procestiiodellen  besproken  (hoot-cistuk  4).   Te-
vens heb ik geatialyseerd welke Belgische en Nederlandse regels op deze modellen van
toepassitig  zijn   (hootilstuk  4).   Er dienen echter  nog een tweetal onderzoeksvragen   te  worden
beantwoord: Voldoen de Belgische en Nederlmidse regels aan de uitgangspunten van het ide-
aaltiiodel? En hoe zou een eventzieel ontoereikend beschenningstiiveau kutineti wordeti ver-
beterd, zodat het wel - optitiiaal - aan het ideaaltiiodel voldoet?
Vooniielde vragen worden in dit hoofdstuk beatinvoord voor wat betreft de uitgangspunten 3
t/1118 van het ideaaliiiodel. Deze uitgangsputiten zijn veelal gericht op het tijdig signaleren eii
beheerseti van problemen en stiniuleren partijeti 0111 problenien - als deze zich desotidanks
voordoen - op cotiperatieve wijze op te lossen.26" De Belgische en Nederlandse regels zullen
vervolgetis  iii  hoot-dstuk  6 aan  de  uitgangspunten  9  t/iii  14  van  het  ideaalniodel  worden  ge-
toetst. Deze uitgangspunteii hebben veelal betrekkitig op het vaststellen en effectueren van
rechteti en plicliten vati partijen ingeval van een problee111.

1.1 De „tetliodc

De methode die ik zal volgen, is als volgt. De Belgische eti Nederlatidse regels wordeii steeds
per uitgangspunt en bouwprocesmodel getoetst.247 Er zal per bouwprocesmodel worden be-
keken welke regels inzake de aanneining van werk, de koop, de W.B. en de KA/AV illet bij-
behorende GIW-regeling voor toetsing in aatitiierking konien en of deze regels voldoeii aan
her centraal staande uitgangspunt. De regels die in het kadervan bouwprocesniodel 32 ,8 voor
toetsing in aanliierking konien, zullen steeds als eerste worden getoetst. De reden hiervoor is
dat er op dit model veel regels vaii toepassing zijn die ook iii her kader vati de andere liiodel-

17.len een rol spelen.369 Zo bezien kan model 3 de functie van referetitiekader vervullen.-
Verder begin ik steeds met een analyse van regels die het niinste voldoen aan een uitgangspunt
en werk ik toe naar de regels die het beste scoren.27' Ik maak daarbij een onderscheid tussen
regels die volledig, beperkt of in het geheel niet tegenioet komen aaii  een  uitgangspunt.  Het
illag voorts duidelijk zijn dat zowel de bijzondere regels als het getiietie recht worden getoetst

lf,6 Zie hoofdstuk 3 paragraat-3.1  t/m 3.2.3.3. Zie ook hoofilstuk  I  paragraaf 4.3.3.1.
26- Zie voor een onischrijving vati de zes relevante bouwprocesniodelien hoofilstuk 4 paragraaf 2.3.

2(.8  De grotid is atkonistig van de verschaffer eit de verkrijger oetelit een substantiele invioed uit op het stan-
daardoiinverp vati de rerschafTer die de wo,iitig botiwt.

24 '   Zie hoofdstuk 4 paragraaf 4.
1-"  Waar ik iii het navolgetide inhoudelijk in gi op atidere niodellen dan niodel 3. zal ik zotiodig mischrijven

\\·at de inhoud is vati deze 111odelleii. Voor het overige zou ik de lezer willeti \·emijzeii liaar het overzicht
vaii bouzz·proc-esniodelleti iii hoofdstuk 4 paragr:laI-2.3.

'-1    Een uitzonderitig hierop is mogelijk omwille van de leesbaarheid.
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aan het ideaaliiiodel. Zo bevatten bijzondere regels sonis bewust geen voorzieningen voor
kwesties die al genoegzaam iii het gemene recht zijii geregeld.272 Het etikel iii ogenschouw
neitien vaii de bijzondere regels zoii dan ook een verteketid beeld opleveren van het bestaande

beschermingsiliveau.
De vraag rijst vervolgens of enkel het positieve recht aan de uitgangspunten  van het ideaalmo-
del wordt getoetst. Dat is niet het geval. De literatuur kan een positiefrechtelijke regel op een

dusdanige wijze uitleggen,  dat deze - bij nader inzien - wel of niet voldoet aan het ideaa11110-

del. Een regel zal sonis echter op verschillende \vijzen worden uitgelegd. De toes van de re-

gels aan het ideaalinodel vraagt iii een dergelijk geval om een zo objectiet- mogelijke

benadering. Zo'n benadering ligt nlijns inziens verscholen in de 'leer van de heersende me-

i:Ling'.
En wat te detiken van het onderscheid tussen de algeniene (1 t/1112) en inhoudelijke (3 t/ni
14) uitgangspunten van het ideaahliodel? Er is voor gekozen om pas bij de toetsing van de re-

gels  te  kijken  of eeii regel  niet alleen  3211 een i, 1 liolideliik uitgangspunt, niaar ook ami de (11&0"9

11(· uitgangsputiten voldoet.373 Ik toets de Belgische en Nederlandse regels derhalve aan de

inhoudelijke uitgatigdpunten, waarna ik  kijk of deze regels ook voldoen aan de algemene uit-
gangsputiten
Tot slot kan worde11 opgenierkt dat iedere paragraat- wordt afgesloten met een conclusie  en

aatibevelingen. Deze aanbevelingen zijn geen kant-en-klare oplossingen voor een eventueel
ontoereikend beschenizingsniveau. De lezer treft aldus geen concrete ideale regels aan. De

aanbevelingen die ik doe, zijn veeleer algeniene verbeteropties die kunnen bijdragen aan een
verbetering van de positie van de verkrijger. Aan wie zijn de aanbevelingen gericht? Ik denk

ami nieerdere partijeii, zoals de wetgever, cotisunientenorganisaties, brancheorganisaties, rech-
ters, (atidere) geschiloplossers en wellicht zel  aan de verkrijger en de verschaffer zelf.

1.2 Het gebntik vati sdicitia's

Zoals ik hiervoor reeds schreef zal iedere paragra:if worden at-gesloten met een conclusie eli
aanbeveliligen. De lezer tre  aaii het einde van iedere paragraaf - en dus per uitgangspiint -
tevetis een scheniatische weergave van de uitkonist van de toetsing aan. I)eze scheniatische
weergave is steeds gebaseerd op het toetsingsresitltaat inzake bouwprocesniodel 3274 eii ziet er

als volgt uit.

272 Zie Kiwit·,stitkke,i H 1992/93, 23095, tir. 3, p. 13 (MvT).
273 Zie hoofdstuk 3 paragmat-2.
274 De Fond is atkomstig vaii de verschaffer eti de verkrijger oefent een substaiitiele itivloed uit op het stati-

daardotitwerp vati de verschager die de wonitig bouwt.
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FIGUUR 6

NEDERLAND

uitgangs- gemene recht koop aannenling van werk KA/AVpunt (-)

volledig

beperkt

niet

BELGIE

uitgangs-
gemene recht koop aanneming van werk W.B.

punt (-)

volledig

beperkt

niet

Ik zal in de verschillende koloinmen - en derhalve per type regels - steeds het getal Van het
ceiitraal staan(ie uitgangspunt invullen (bijvoorbeeld 3). Al naar gelang de niate waarin eeii be-
paald type regels voldoet aan uitgaligspunt 3 zal het getal 3 worden ingev,ild bij 'volledig', 'be-
perkt' of'niet'. Ik vul tevens steeds de getallen 1 en 2 in. Deze getallen corresponderen met de
algeniene uitgangspunten 1 en 2.
Wanneer in een kolotii voorts de tennen 'genkne recht' d:iii wel 'aanneining van werk' smati,
dan is er 6f in  de bijzondere regeliiigen  iii het geheel geen relevante regel tel'ug te  vinden 6f
staat de getoetste bijzoiidere regel niet 3111 een beroep op de regelitig van de aatiiie111ing van
werk of het geniene recht iii de weg. Een soortgelijke redenering geldt voor de W.B. Wan-
lieer in een koloni de ternien 'koop of aatitienjing van werk' dan wel 'geniene reclit' staan,
dan bevat de W.B.  6f zelf geen relevante regel 6f staat de getoetste bijzondere regel  niet aaii
een beroep op de regeling van de koop respectievelijk aatinembig van werk en het genietie
recht iii de weg.
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2          Uitgangspunt 3275

(3)          De rqels,itorte,1 waa,60,*1, dat de verkriker aan de rendia» de inedelierki,N vdcent die nood-
zake/#k is oin avitraani,Ubnn te kum,mi pristr,rn.

2.1 De  k  tortky i   retic/s
0

Een verschaffer kati in veel opzichten afhankelijk zijn van de niedewerking van de verkrij-
ger.276 Hij nioet bijvoorbeeld tijdig kuimen beschikken over infoniiatie omtretit de kwaliteits-
eiseii van de verkrijger. De medewerking van de verkrijger kati tevens vereist zijn ten aanzien

van de oplevering van de woning. Er kuntien nog nieer voorbeelden worden genoeind, niaar

ik wil de toetsing van de Belgische en Nederlandse regels om Mee redenen beperken tot
voomielde situaties. Ten eerste laat de tud het niet toe om alle wijzen waarop de verschaffer
athankelijk   kati   zijii   van   de   niedewerking  van de verkrijger de revue te laten   passeren.   Ten

tweede kuilneti de genoenide situaties zich ill alle bouwprocesmodellen voordoen. Dat is aii-
ders wailneer bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van het bouwterrein cetitraal staat. De

regels die de positie van partijen in de geschetste twee situaties kutinen bepaleii, luiden als

Volgt.
Voor toetsing aan uitgangsputit 3 koint onder nicer ill aamnerking het geiizeetirechtelijke art.
6:58 NBW. De Nederiandse schuldeiser is op grond van dit artikel iii schuldeisersverzuim,
wanneer nakoniing van de verbintenis wordt verhitiderd doordat hij de daartoe noodzakelijke
iliedewerking niet verleent. Het Belgische genieenrechtelijke leerstuk van schuldeisersverzuim
vertoont gelijkenissen met voornield artikel eii zal evelieens worden getoetst aan uitgangspunt
3.277

Een andere genieenrechtelijke regel die niogelijk beatitwoordt aan uitgangspunt 3 is de ille-

dewerkingsverplichting van de Nederlandse schuldeiser, waarvan niet-nakorning wanprestatie
oplevert. Het bijzondere aan deze regel is dat er tussen partijen iliet niet zoveel woorden een
medewerkingsverplichting hoeti te Zijn overeengekonien. De gedachte is namelijk dat er uit
de strekking van de overeenkonist een medewerkingsverplichting kan voortvloeien. Dit is het
geval indien de schuldenaar  een  zelfitandig  positiet-belang  heeti  bij  de  nakomitig vati zij11  pres-

tatie.278 Het Belgische geniene recht voorziet in een soortgelijke regel. Er wordt iii Belgia wel

aangenoinen dat uit de goede trouw voor de schuldeiser een verplichting voort kan vloeien
oni de uitvoering van de overeenkonist niogelijk te 111aken.17' Deze verplichtitig heeti zelt-s

een zel tandige grotidslag iii de Belgische regelitig van de aannenling van werk. Zo voorziet

375  Zie hoofilstuk 3 paragraat-3.1.
276  Zie voor de versclimelide wijzeti waarop een ammenier athankelijk kan ziin van de medewerking van de

opdrachtgerer Jaiiseti  1998. diss.. p.  147-225: Van deti Berg 211(15. p.  464 e.v.; Asser-Vati deti Berg 2(KI7

(5-IIIc), lir. 74.
237  Zie Storme 1969. p. 231-249: M.E. Stornie, 'Schuldeisersverzuini vali de koper eii wederverkoop'. iioot

oiider Kh. Toiigeren 21 september 1989, R.Ii'. 199(1-91, p. 1342-1343.
278 Zie Asser-Hijnia  3)Ill   (5-I),  iii.  578  Iiiet verwijzitigeil. Asser-Hartkanip 2(*)4  (4-I),  tir.  281;  Asser-Vati  deti

Berg 24)(17 (5-IIIc). iir. 80-82.
279   Zie  Goossetis  2()(,3, tir. 979-982.  p.  9(36-913  niet  verwijziiigen.  Ik ga  er  van  ziit  dat er sprake  is  vaii  eei i

verbititellis. watilieer de terni 'verplichtitig' wordt gebruikt. De gedachte dat er. daar waar er wordt ge-
sproketi vati ee,1 verplichting, sprake is vaii eeti iii rechte afdwi,igbare verbintellis eli iliet slechts rail eell
'Obliege,iheit' \1·ordt ill Belgie door eeii meerderheicisstaiidpit,it verdedigd. Zie Goosse,is 3*13. lir. 982. p
912-913.
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de rechtspraak iiizake de aatineiiiitig van werk iii een regel op grond waarvan de opdrachtge-
2811ver verplicht is de aailtieiner iii ketiiiis te stellen vati zijn kwaliteitseisen.

Het bijzondere art. 7:31 NBW inzake de regeling van de koop zal eveneens iii oge'iischouw
worden  getionien. De verkoper kati  op  grond  vaii voomield artikel zelf -  met  itiachtnonmg
van de heni bekende behoefien vati de koper - tot specificatie overgaan, itidien eeti koper be-
voegd is oiii de zaak tiader te specificeren niaar daaniiee iii verzuitii is. Eeii soortgelijke regel is
niet gegeven iii de Belgische regeliiig van de koop. Deze regeling hult zich iii eeti stilzwijgeii
op het putit van het kenbaar ziun van de kwaliteitseiseti.
Eeii regel waar ik tevens de aatidacht op wil vestigeti, is art. 7:758 lid 1 NBW. Deze bepalitig
treft ilieti aan iii de regelitig \,ati de aatineniing vati werk. De opdraclitgever wordt op grond
van art. 7:758 lid 1 NBW geaclit het werk stilzwijgend te hebbeti aanvaard. itidieii deze niet
bititieti een redelijke ter[llijn tia gereediiielding voor oplevering, het werk keurt en (otider
voorbehoud) aanvaardt dan wel weigert. Eeti aantal vergelijkbare regels is terug te vinden iii de
Belgische regeling van de aannen}ing vati werk. Ik doel op de am. 1788,179(1 eti 1791 BBW
en de rechtspraak waaruit volgt dat vaii de opdrachtgever wordt verwacht dat hij het werk iii
ontvaiigdt  iieeint  en (goed)keurt.2'1 Voorts  is  vaii  belang  dat  uit de rechtspraak itiz.ike  de  aaii-
neining van werk blijkt dat de aativaarding van het werk - ook in Belgi8 - stilzwijgetid kati
geschieden.283

Hoe is de oplevering iii de Belgische regelitig van de koop geregeld? De koper is op grotid van
art. 1608 BBW indirect verplicht 0111 de zaak in ontvatigst te nemen,283 hetgeen iii de recht-
spraak is aativaard.364 Eeti aiidere regel die iii dit verband kan worden genoenid, is de conse-

285qzieiitie van stilzwijgende aativaarding Vergelijkt nien de Belgische koopregeling op dit
punt met de Nederlandse regeling van de koop, dan blijkt dat deze niet voorziet in soortgelijke
regels. De (af)levering van de woning is in de Nederlandse koopregeling echter niet onbelicht

'm' Zie Atinverpeii 18 april 1985, T .4,„m. 1989. p. 78; Gent 9 april 1993, T. Amit. 1999. p. 48. Zie ook
Bursselis 2(XII, tir. 17(.1. p. 147; Goossetis 21}(13, tir. 989, p. 92(1-921 met verwijzitigeti: 1Zutteii 2(1115. p
581.

2*1    Zie Herbots  1981). p 222-223: Flatiinie &  Flaninie  1991,  p.  63:  Se,ielle  1991, p.  55;  Bursseiis  1997,  p.  22,
24: Baert 2(*11, tir. 6(18-611). p. 218: Btinsselis 211<)1, nr. 215-229, p. 179-189 111et venvijzillgeti; Goossem
211(13, tir. 11)12, p. 948, tir. 11)18, p 954-955 met venvijzitigeii.

2%2  Zie Antwerpeii 17 februari 1981, T. Hanit. 1981, p. 128: Brussel 4 niei 1995, A:/.T. 1995-96, p. 1111: Has-

selt 27 inaart 2(H)2. R. It: 2(M)-1-(15, p. 232. Zie ook Seiielle 1991, p. 57; Burssetis 2()1)1. nr. 22(1, p. 183-
185,  Goossetis 2(1(13, lir.  1032-11)42. p 967-979. Ik Ii,erk wel op dat de tenli 'stilzwijgelide aativaarditig' iii
Belgie eii Nederland op het eerste gezicht ee,i war andere lading lijkt te hebbeti. Zo iieenit de Belgisehe
rechtspraak weldra aaii dat er sprake is vaii eeti stilzwijgetide aanvaardiiig, itidieti de opdrachtgever iets itc-
ticti· doet. Bijvoorbeeld het betaleti vali de 121111eetiiso,11 zoiider eilig voorbehoud ot-het iii bezit 119111et) vail
het werk. Vwmk die optiek lijkt er iii Belgid - aiiders dan ill Nederlaiid - geeti sprake te zij,1 rail eeli stil-
zwijgeiide aativaardiiig. iiidieti de opdrachtgever bintie,1 een bepaalde ternlijn niets vati zich laat hore,i eii
derhalve heleniaal  mets doet.  Er Zijil  niettenlin ook gevallen bekend waariti  het sti]zitten  of stilzuijge,1 Van
de  opdrachtgever  voldoetide  is  oni  ee„  stilzz\·ijg.ei,de  aativaarding  un  te  tieiiieii.  Zie  Burssetis  21 M)1,  tir.
22< 1,  p.   184:  Goossetis  3 x I.3.  Ilr.   1( 142. p 978-979.

283   Zie Christiaetis 21 H 12,  art.  16(IIi  BBW,  tir.  2.
284  Zie Getit 3 iii.iart 1993, TBBR 1995, p. 75. Zie ook Meulemans 1991, p. 133; P.A. Foriers 1995.

'Exaineii de Jurispruiletice'. R.C/.B. 1995. Iir. 64, p. 217: Vaii de Wiele 21*11, p. lili : Tilletii.iii & Verbe-
ke  2( M 15.  p.  M I.

283    Zie  daarover Christi.kils  21 H )2.  art.   16< 14,  tir.   15  liiet vem·ijzingeti:  Tillenlaii & Verbeke  21)( )5,  p.  84 48 1.  Ik
nierk weder<,iii op dat de Belgische rechtspraak vaak aatitieemt dat er sprake is vail eell stilzwugelide :lili-
vaarditig. indien de opdrachtgever iets,tair/; doet. Her is echter geeiiszitis uitgesloteii dat het uitblijveii vaii
etug prokst of\·oorbehoud vati de koper, gedure,ide de tijdspantie die de koper lioniiall moet wordell ge-
gtitid 0111 de leventig te otiderzoekeii, 111„et wordeti beschouwd als eeii stilzwijgetide a.11ivaarditig.
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gebleven. Zo blijkt uit art. 7:9 lid 1  NBW dat de Nederlandse verkoper verplicht is de zaak af
te leveren eli ill eigendotii over te dragen. De vereisten voor de eigendotiisoverdracht Zijil
vastgelegd in de am. 3:89.fo. 98 NBW.
Een andere bepaling die onder de loep wordt genomen. is art. 9 W.B. waarin de zogenoemde
d,ibbele oplevering is te vinden. EBii van de kennierken vati deze oplevering is dat de defini-

tieve opleveritig op ziun vroegst 6611 jaar 112 de voorlopige kan geschieden. Tevetis is van be-
lang dat art. 2 Uitvoeringsbesluit op dit punt voorziet in een stilzwijgende voorlopige eli

definitieve oplevering.
De rechtspraak van de RvA inzake het kenbaar van kwaliteitseisen, zal tot slot eveneens wor-
den getoetst aan uitgangspunt 3.14 Verder konit ook art. 14 lid 4 AV (KA) voor toetsing iii
aatinierkitig. Dit artikel bepaalt dat de wonitig is opgeleverd, indien partijen een rapport heb-
beti geteketid. waariti eventuele tekortkomitigeii zijii opgenoiiien eii de verkrijger de sleutels

van de woning in mitvangst heeft genonien.

2.2 7'octsi,W twil dc regels aa,1 wrealiespittit 3

2.2.1 Borittproct·si,wdi·/ 3
2*7

2.2.1.1 IN· kil,aliti·itsciEN

Waar het vervolgens  natuzirliik oni draait.  is de vmag of de hierboven opgesomde  regeb vol-
doeii   ami   uitgangspunt  3.   Ik   toets   in   deze   paragraaf de regels inzake   het   ketibaar   maketi   Vall

kwaliteitseisen door de verkrijger.
Zoals gezegd volgt uit art. 6:58 NBW dat de schuldeiser iii verzuim is, wanneer nakoining van

de verbintetiis wordt verhinderd doordat hij zijn noodzakelijke medewerkitig tiiet verleent.
Wat betekent dit vertaald naar uitgangspunt 3? De verkrijger die zijn kwaliteitseisen niet ken-
baar iiiaakt, is op grotid van art. 6:58 NBW in verzuitn onidat de verschaffer zotider deze eiseti
tiiet verder kan illet de uitvoering. Het vorenstaande klinkt tiiooier dan het is. Zo is het be-
tret,retiswaardig dat de verschaffer geen beroep kan doeii op de rechtstiuddelen waartoe wati-

prestatie aaideiding geett, indieti de verkrijger Zijll liiedewerkitig tiiet verleent. De redeti
hiervoor is dat de schuldeiser niet verplicht is om zijn medewerking te verlenen.'MH Er nist op
de sch,ildeiser op grond van art. 6:58 NBW enkel een zogetioenide 'Obliegenheit'.38•' De Ne-

1.» 1

derlandse verschaffer staat ingeval van een passieve verkrijger echter niet met lege handeti.-
Uit  art.   6:6(1 NBW volgt  dat  als de verkrijger  in  verzuitii   is, de rechter op vordering  v:Iii   de
verschaffer kati bepalen dat deze van zijn verbintenis is bevrijd. al dan niet onder door de rech-

ter te stelleti voonvaarden. De verschaffer schiet niet een dergelijke reniedie niijns inziens vrij

2*,    Zie  R.vA  12 ja,iuari  1999 , iir. 18.842, BR 1999, p. 81)2 (apparte!1ienteti). Vgl. 11-\'A 19 tiiaart 21)(12. 21.785
(tiiet g.epubliceerd) (appartei,ieiiteii). Ik wijs er verder op dat alle geschilleti tlissell de \·erkrijger eti de ver-
schafTer \·atiaf  I  jaiiuari  3 1(17 \\·orde,1 beslecht door het Arbitrage histituut GIW woninge,i  (AIG) ot- des-
gewelist de gewolie rechter. Zie hoofdstuk 6 paragraaf 4.1.

287   Zie  hoofistuk 4 paragraaf 2.3.  I)e grotid  is atkonistig van de verschaff-er eti de verkrijger oefetit eeti sub-

stantiele itivloed uit op het statidaardotinverp vall de verschafTer die de woizing boliwt.
'XM  Zie Asser-Va,1 deti Berg 20(17 (5-IIIc), tir. 75.
iN'i   Zie  over het  verschil  tussen  'Obliegenheiten'  eli  verbintetiissen Jatiseti  1998.  diss.,  p.  115-124:  Asser-Vati

deii Berg 2(x)7 (5-Ilk), tir. 76.
24"   Zie  voor de 'remedies' van de  verschaffer art.  6:61 1  t/ill  6:73  NBW.  Zie over de nadelige gevolgen die de

wet a.u, schuldeisersverzuiiii verbitidt ook Asser-Vai, deii Berg 2( M)7  (5-III c).  il r. 75.
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weitiig op. Niet zelden zal liu de wotiing zonder (veel) oponthoud gewoon wetisen at- te
boitwen. Hij kan itiitiiers al een eindje op weg zijn, waardoor het nadelig is om van zijii ver-
plichting te wordeii bevrijd. Eeti eii ander nog los van het feit dat de verschal]-er hieritlianke-
lijk is van de rechter.2." De verschaffer heett op grond van art. 6:63 NBW verder ook recht op
een vergoeding vaii de kosten, die als gevolg van het schuldeisersverzuim zijn geniaakt. Een
vergoeding lijkt tiiij zeker weliselijk, liiaar eeti recht op schadevergoeding nog tiieer. Hoewel
art. 6.58 NBW vati waarde is, wettigt voornielde kritiek de conclusie dat het leerstuk van het
schuldeisersverzuini beperkt voldoet  aaii  uitgangspunt  3.
Wat te denken van de vergelijkbare regel iii het Belgische genkne recht? 1)e Belgische ver-
schaffer geniet net als de Nederlandse onvoldoende bescherming, wanneer de verkrijger wei-
gerachrig   is   0111 zijn eisen kenbaar  te   niaketi.292   1 k  zoit  -  mutatis  niutandis - willeii volsta.111
11iet ee,1 verwuzing naar het voorgaande en concludeer dat ook het Belgische leerstuk van het
schuldeisersverzuini slechts beperkt tegetiioet konit :tati uitgatigspiint 3.
Er zijn evenwel meer grmeenrechtelijke regels die voor toetsing in aannierking komen. Een
schuldeiser kan op grond van de goede trouw in BelgiB, zoals gezegd, verplicht zon om de
uitvoering van het werk niogelijk te niaken. Deze regel vertoont gelijkenissen met het Belgi-
sche leerstuk van het schuldeisersverzuim. Beide regels sanctioneren namelijk het uitblijven
van de benodigde medewerking van de schuldeiser. Er besta:it tegelijkertijd ook eeti groot ver-
schil tussen beide regels. De schuldeiser is op grond van de goede trotiw verplicht 0111 Zijll ille-
dewerking te verlenen, hetgeen - zo zagen we - anders is ingeval van het leerstuk van
schuldeisersverzuitii. Het tbit dat er sprake is van een verplichting lijkt mee te brengeti dat de
Belgische verschaffer een beroep kaii doen op de rechtsmiddelen, die hem ingeval vaii iliet-
nakoniing ten dienste staan. De op de goede trouw gebaseerde Belgische medewerkingsver-
pliclitiiig lijkt al niet al een priiiia regel. Ware het 11iet dat er aan een open norm als de goede
trouw nadeleti kleven. Zo is onduidelijk welke rechten de verschaffer precies aan deze regel
kati  ontlenen.  Het is bijvoorbeeld de vmag of een verschafter op grond van de goede trouw
kan vorderen dat de verkrijger zijn kwaliteitseisen ketibaar niaakt. De op de goede trouw ge-
baseerde niedewerkingsverplichting voldoet welbeschouwd derhalve enkel beperkt aati uk
gangspunt 3.
De hiervoor bedoelde Belgische niedewerkingsverplichtiiig spoort deels illet de getiieetirech-
telijke niedewerkingsverplichting van de Nederlandse schuldeiser, waarvati niet-iiakondng
watiprestatie oplevert. De Nederlatidse inedewerkingsverplichting konit op haar beurt weer
deels overeen met art. 6:58 NBW. Zo verbitiden beide regels gevolgen aan het achterwege
blijven van de vereiste medewerking. Anders dan op grond van art. 6:58 NBW kati er op
grond van de iliedewerkingsverplichting evenwel sprake zijn van een verbintenis en kan de
schuldeiser een beroep doen op de remedies voor niet-nakoining. Er kan nicer bepaald sprake
zijn van een in rechte at-dwingbare medewerkingsverplichting, indien wordt aangetooiid dat
de tiiedewerking vaii de verkrijger noodzakelijk is en de sch,ildenaar een zell'statidig positiet-
beling heet-t bij de nakoiiiitig van zijii prestatie. Voorbeelden die in dat verbaiid kunnen wor-
den genoetiid, betrefl-en het belang van de schuldenaar om 'werk bij werk,3•8 te houden en
diells belang 0111 ervaring op te doen teneinde over reterentiewerken te beschikken.294 Her is

3'" Zie hierover ook Asser-Vati den Berg 21 *17 (5-Irk), tir. 75.
292   Zie Stoniie  1969, p 231-249.
29-3  Eeti verschaffer heett er belang bij 0111 opdracliteti op elkaar a.111 te lateii sluiteii, teiieiiide de vaste keni vali

zij11 personeel eii de aa,iwezige productiecapaciteit zo etficiellt Illogelijk iii te kiitilieii zetteii. Zie Vaii deii
Berg 2(M 15. p. 469: Asser-Va,1 deti Berg 21 M 17 (5-Ilk), iir. 81.

2•f4  Zie Vaii den Berg 2(1(15. p. 469: Asser-Vatiden Berg 2("1(17 (5-IIIc), tir. 81.
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ecliter denkbaar,  dat er van geval tot geval moet worden bepaald of er sprake is van eeti zelf-
statidig positiefbelang of niet eii welke rechten  de verschaffer toekonien.395  Het stiat dan ook
niet vast dat de verschaffer over de benodigde waarborg beschikt, wanneer de verkrijger zijn
kwaliteitseisen iliet kenbaar niaakt. Ik zou willen concluderen dat de Nederlandse niedewer-
kingsverplichtitig beperkt voldoet aail uitgangsputit 3.
Een aanverwaiite bijzondere regel is te vitiden iii de Belgische regeling van de aatiiietiiitig van
werk. Zo is eeti opdrachtgever in Belgie op grond van de rechtspraak verplicht de aatinemer
iii keimis Ie stellen van zijn kwaliteitseisen. Zoals ik hiervoor heb laten Ziell, is deze regel de
bijzondere variaiit van de gemeenrechtelijke medewerkingsverplichting. De vmag die - net als
iii het kader van  de gemeenrechtelijke  verplichting - kan worden gesteld,  is  of de verschaffer
nakondtig kati vorderen, wanneer de verkrijger zijii eisen niet kenbaar niaakt. Voor zover ik
heb kuntien nagaan, vloeit uit de rechtspraak voort dat het laattijdig kenbaar niaken vati kwali-
teitseisen aanleiding geeft tot verlenging van de uitvoeringstemiijn."" Het vorderen van iia-
kotiiitig lijkt derhalve niet nlogelijk. Is dat erg? Iii begitisel iliet. Eeti verlenging van de
uitvoeritigstennijn itiipliceert dat de verbiiitenissen van partijen in stand blijven en de verschaf-
fer de woning dus kati (at)bouwen. Zonder tiakoming te hoeven vorderen, heeft hij aldus toi-h
wat wetiselijk is: het kutineti uitvoeren van de overeenkoinst. Probleeni Opgelost, Zoll illell
denkell. Een tegenargument is dat de verschaffer wel stee(is moet wachten totdat de verkrijger
izieetit dat het 111O1ilent daar is 0111 Zijil 111edewerking te verlenen. Stilstandschade en co8rditia-
tieprobletiien liggen daii op de loer. Een andere respectievelijk nadere beschemung van de
ver.schaKer is iilijns inzieils gerechtviardigd, waardoor de onderhavige Belgische regel Iliaar

beperkt tegetiloetkont aan uitgatigspunt 3.
De jurisprudentie van de R.vA inzake de koop-/aatinelizingsovereeilkonist wijst - voor wat
betreti de bouw van apparteinenten - verder uit dat een ondernenier recht heeft op eeti ver-

letigde uitvoeritifterniijn. itidien de opdrachtgever zijii eiseii te lapt kenbaar nlaakt.297 Ik
spreek iziet tegen dat een dergelijke verlenging een middel is om het geleden nadeel aan de
zijde vati de verschaffer re cotiipetisereti, tiiaar heb al eerder vraagteketis gezet bij de toerei-
ketidheid van deze bescherlizing eli Zou dit hier nogliiaals willell doen. Een

wat explicietere

regel op dit punt zoii boveridieti niet tilisstaan. De regel itizake de koop-/3271111eniingsovereen-
koiiist voldoet aldus beperkt aan uitgatigsputit 3.
De regel die het beste tegenioet konit aan dit uitgangsputit is ten slotte te vinden in de Neder-

landse regeling van de koop.  Art.  7:31  NBW bepaak, zoals gezegd,  dat de verkoper zelf tot
specificatie kati overgaaii, itidieti eeii koper bevoegd is 0117 de zaak nader re specificereii iiiaar
daarliiee  iii verzuitii is. Het staat buiten  kijt- dat  hij  de heiii beketide behoefieti Vall de koper

-1,)Xdaarbij wel in acht dient te nemen: Deze bepaling konit tegenioet aan het nadeel dat aaii de
eerder getoetste bepalingen kleeft iii de zin dat de verschaffer gewoon verder kaii 111et de

bouw van woning. Ik meen dan ook dat art. 7:31 NBW voldoet aati uitgatigsputit 3.

'15   Zie Jatiseti  1 998, diss.. p.  122-1 23. A,iders: Van deii Berg 21%6, p. 469: Asser-Van deti Berg 2(*17 (5-IIIc),
iir.  82.  Vgl.  Voorzienitigenrechter R.echtbatik  's-Hertoge,ibosch  23  niaart  21*)7.  LJN  BA1416  waari,i  de
rechter oordeelde Liat gee,i rechtsregel aaii remeerder de verplichtiiig oplegt oni eiseres daadwerkelijk eti
t-eitclijk toe te late,1 tot het verdchten vati haar zijde vati de verbititetiis. Een door eiseres aa,igezoerd repu-
tatiebelatig bre,igt daar gwen veratidering iii.

2 4    Zie Goossetis  2(M 13,  tir.  846, p 749-751 1,  lir.  989, p.  92(1-921  niet venvijzitigeti:  Nackaerts 3 45,  p.  428.
2"-   Zie tioot 286. Vgl. ILL·A 22 juli 21)(,5, tir.  27.611  (tiiet gepubliceerd) waanti bouN·tijdverletiitig werd ge-

vraagd onidat opdrachtgevers iii mi (te) laat stadiuill bepaalde \\ enseii opgarrii.
im   Zie dairover Asser-Hijnia 20(11 (5-I). nr. 634.
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2.2.1.2    De opleverilig

Wait levert  een  toetsing van  de iii paragraaf 2. l opgesoinde regels inzake de oplevering otis op?
lk herhaal dat eeti woning op grond van art. 14 lid 4 AV (KA) opgeleverd is, itidieti partijeti
eeti rapport hebbeii geteketid  waarin eventuele tekortkoniingen zijn  opgenotiieti eti de ver-
krijger de sleutels van de woiiing iii otirvatigst heeft genonien. De verschaffer kan aldus niet
aan zijn opleveringsverpliclititig voldoeii, indien de verkrijger het rapport nier tekent eii de
sleutels niet in onrvangst neenit. Hoe luidt de rechtspraak op dir punt? Het iii otitvatigst tie-
men van de sleutels lijkt in de jurisprudentie van de RvA als kemelement van art.  14 lid 4 AV
(KA) te worden gezien.NY Hoewel de itiontvaligsmetiling van de sleutels derhalve voldoende
kati zij11 0111 de oplevering te doeii plaatsvitiden, blijft de verschaffer op dit punt volledig afl
hankelijk van de verkrijger. Er is dan ook niet voldaan aan uitgangspunt 3.2"'
Een regel die eveimii,1 tot her gervetiste resultaat leidt, is art. 7:9 lid 1 NBW. Hiervoor bleek
dat de verkoper op grond van deze bepaling verplicht is de zaak  af te leveren  en iii eigendotii
over te dragen. Tevens bleek dat de vereisten voor de daadwerkelijke eigendotiisoverdracht
zij ti vastgelegd  in  de artt. 3:89-io.  98  NBW.  Ik  laat laarstgenoemde artikele11 inzake de eigeti-
donisoverdracht verder buiten beschouwing, otiidat de wetgever 111et de tenii 'aileveritig' -
itigeval vati de verkoop vati onroerend goed - zal hebbeti bedoeld de oplevering          larPit En d.
gaat het hier om. Uit art. 7:9 lid 2 NBW blijkt dat onder aflevering (lees: oplevering) wordt
verstaan het stellen vaii de zaak iii het bezit vati de koper. Deizk daarbij aan het overhatidigen
van  de  sleutels  aan  de  verkrijger."3   De  wet  verplicht de verkrijger evenwel  niet  0111  aati  de  afl
levering nice te werkeii.M,3 Uit de Parletiieiitaire Geschiedenis blijkt wel dat onder het iii het
bezit stellen van de zaak ook valt de inbezinieming door de verkrijger niet uitdrukkelijke of
stilzwijgende toestenitiling van de verschaffer.31,4 Een nadeel van deze variant op de s.inctie va11
stilzwijgende aanvaarding is dat de verkrijger steeds iets nioet doen en derhalve hoe dan ook
een vorni van niedewerking moet verlenen. Onder bezitsverschaffing vak verder olider illeer
ook de bezitsverkrijging op grond van de am. 3:11(), 3:112,3:114 NBW. Het konit 111ij VOOr
dat er op grond van deze bepalitigeii nog steeds enigerlei vorm vall inedewerking vereist is van
de verkrijger. De verschaler is aldus niet van zijn afleveringsplicht gekweten, watineer de ver-

""    Zie  R.vA  22  sepreiiiber   1994,  Ilr.   16.838  (iliet gepubliceerd);  11-vA  23 jatiuari   1997, lir. 17.934 (tiiet  gepti-
bliceerd):  livA 21  augustus  1998.,ir.   19.951 1  (iliet gepubliceerd).  Vid.  art.  11  AV  (KA)  waaruit - kort ge-
zegd - volgt dat op de dag waarop de verkrijger de sleutels vati de wonitig iii otitvangst heefi ge110111eti de
risico's overgaaii op de verkrijger. Zie ook Vati Wij,igaarde,i, Hc,effist,tki·t·n Bot,tiTedit da·l 1, Zwolie:
Tjeetik Willitik 211(13, lir. 37.

·i'»'   Iii  eeti  uitsproak vmi de  11.vA uit  1978 r,·ordt overigetis gesprokeii  vati eeti zogetioenide  Volrooiiligsverk].1-
rilig v.111 de gemeeiite  (11-vA  21  april  1978,  tir.  885(1,  BR  1978,  p. 699).  Zo was aaiitieettister tia het niet
verse-hijiieti vati aatibesteder ter opleveritig gerechtigd aan de genieente ee,i voltooiitigsverklaritig te vrage, i.
Als datum i·mi oplevenng geldt dati de datuni waarop de woidiig krachteiis de door de genieeiite afgege-
vei i verklariiig voor bewoidtig ei i gebrztik gereed was. De niogelijkheid van een voltooiitigsverkjari,ig door
de  geiiieeiite was echter opge,ionieti  iii  de  iii   1978  geldeiide  AV.  Deze  tiiogelijkheid  is  iii  de  huidige  AV
titet nieer tenig te  indell·

  ' 1     Ee,1  o,iroere,ide  zaak  dient  volge,is  de  am.  3:89 jo.  98  NBW  te  worden  geleverd  door  het  verlijde,1  v.iii

eeti tiotariele akte, gevolgd door de itischrijritig claarvati m de daartoe bestenide opetibare registers. Wei-
gert de koper zijii medewerkiiig aan het rerlijdeti vati de akte dati kati hij daartoe door de rechter worde,i
veroordeeld.  1)e  uitspraak  1·111 de rechter  kaii  in  de  plaats  tredeii  va,1  de  akte  (art.  3:31 N 1 lid  2  A,.  3:3( 11  lid   1
NBW).

1,2    Zie Parl. Gesch. hivW  7,  p.  96.
3, 3  Zie Asser-Hijiiia 2(Hil (5-I), tir. 575-576.
3,)4 Zie Parl. Ciesch. InvW 7. p. 97-98. Vgl. art. 3:113 NBW.

73



HOOFI)STUK 5

715krijger de woilitig niet in otitvatigst neetiit.   De slotsom luidt dat de regeling van de koop
green bepaling bevat die beantwoordr aan uitgatigspunt 3.
De vraag rijstot-de beschemung van de verschaffer sterker is op grond van de, in de vorige pa-
ragraaf reeds getoetste, genieenrechtelijke regels.  Het Belgische en Nederlandse leerstuk van
het schuldeisersverzuitii kan nanielijk ook in het kader Van de oplevering eeii rol spelen. De
uitkonist van de toeming van deze regels is weinig verrassend: deze regels voldoen ook voor
wat betreft de oplevering slechts beperkt aan uitgangspunt 3. Ik volsta Illet ee,1 verwuzitig. Eeti
tweetal andere genieenrechtelijke regels die reeds onder de loep zij 11 genomen, zijti de Belgi-
sche regel itizake de goede trouw en de Nederlandse medewerkingsverplichring waarvati tiiet-
ilakonling wailprestatie oplevert. Deze regels voldoen - ook - voor wat betrefi de oplevering
i liaar beperkt aan uitgangspunt 3.
Een regel die veel beter voldoet, is art. 7:758 lid 1 NBW. Voormeld artikel spreekt vati het
keuren eti aanvaarden dan wel weigeren van de wonitig door de opdraclitgever (verkrijger).
Deze hatidelingen van de verkrijger lijken stzik voor stuk noodzakelijk oin de verschaffer te

kiitineti laten voldoeti aan zon opleveringsverplichting. Niets is tilitider waar. De verschaffer
V"kati ook aaii zijii verplichting voldoeti wat neer de verkrijger de wotiing niet keurt.    De aan-

vaarditig van de wonitig is daaretitegeti wel noodzakelijk 0171 de verschaffer aan zijn opleve-
ringsverplichting te kumien laten voldoen. Uit art. 7:758 lid 1 NBW volgt dat de verkrijger
wordt geacht de woiling stilzwijgetid te hebbell aativaard als hij deze niet bitmen redelijke

rerillijn aativaardt dan wel weigert. De iliogelijkheid vati stilzwijgetide aativaarding is voor de
31,7verkrijger een prikkel oni zich over de kwaliteit van her werk uit te spreken    en voor de ver-

schafFer eeti waarborg oni te kzimien voldoeti aati zijii opleveringsverplichting. Het voren-
<ta.inde wettigt de conclusie dat art. 7:758 lid 1 NBW tegenioet konit aan uitgangspunt 3. ;1 »1

De toetsitig van de Belgische regeling van de aaimeniing van werk leidt tot dezelfde conclusie.

Vooropgesteld kan worden dat de opleveringsprocedure iii Belgie bestaat uit verschillende on-
derdelen. De verschaffer zal de verkrijger allereerst infortneren dat de wonitig gereed is en
(op)geleverd kan wordeti. Van de verkrijger wordt op grond van de artt. 1788, 1790 en 1791
BBW vervolgeils verwacht dat hij de woning in ontvatigst neellit en (goed)keurt. De itiont-
vangstileillitig is niet ilieer dan eeti feitelijke handeling.31'.' Enkel  de goedkeuring dan wel aan-

3111vaarding van de woning is een rechtshandelitig.   Het onderscheid tussen de itiontvangsnie-
111itig eii de aanvaarditig vloeit voort uit het feit dat de Belgische bouwpraktijk twee
opleveringsnionietiten  kent. "   Deze zogenoenide dubbele oplevering  bestaat   uit een voorlo-
pige en eeti defitiitieve oplevering. De verkrijger neeiilt bij de voorlopige oplevering de wo-
nitig feitelijk iii otitvangst om zich vervolgens bij de definitieve oplevering uit te spreke,1 over
de kwalitek van de woning: 12 lk koni in hoofdstuk 6 terug op de dubbele oplevering. Voor

·1"'  Zie Asser-Hijtiia 2(MII (5-I). nr. 29(I, 375-576, Asser-Hartkaliip 2(M)4 (4-I), Iir. 279.
p'·   1)e verschaffer zal verlal slechts geititeresseerd ziju iii de aanvaarding van de  woilitig. Zie Jatise,1  1998, diss..

p.  21( 1-221,225
3"-  Zie Asser-Vati deii Berg 2(*17 (5-Ilic). nr. 126.
31»'   1)e  wetgever ineent overigens  dat  er iii  het kader \·ati  art.  7:758  lid  i  NBW  sprake is vati  een  'Obliege,i-

heit'. imar acht het tegelijkertijd tiiet uitgesloten dat iii voorkoniende gevallen toch eeti 'verbititeilis' tot
niedewerkiiig wordt aatige,ionien.  Zie K,unersti,kke,1 /I 1992/93. 23(195. lir. 3, p.  14.  29 (MvT)

p"'  Zie Goossetis 2(H)3. tir. 1(112, p. 948.
,

1
.

Zie  Goossens  21 M 0,  tir.   1( ) 12,  p.  948.

31 1   Zie Janseti  1998. diss.. p. 224-225: Verbeke & Vatihove 311 13. p. 23.
312   Zie Brussel 22 april  1988.  T. Aa,m.  19911, p. 86: Gent 6 noveniber  1996. AJ. T. 1997-98. p. 230 ill.lit. J

Vatibelle. Zie ook Burssens 21)(11, lir. 234, p. 192, lir. 237, p 194-195: (;oossetis 2(11)3. tir. 14,57, p. 987-
988,  Verbeke  &  Vatihove  2(M Ll,  p.  25. Het staat partijeii  overigeiis r·rij  111ilers  overeeti  te  koillell eii reeds
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nu B relevant dat uit vooniielde regels volgt dat van de verkrijger een vonii vati medewerking
wordt verlangd. Een noodzabc'hike vonii vati niedewerking? Ik nieeii dat liet niet kezireti vaii
de woni,ig ook iii BelgiE de oplevering niet kan blokkeren, waardoor de keuring iii ieder ge-
val geen noodzakelijke vomi van medewerking betreft. De Belgische verschat r kati echter
11iet contractconforni presteren. indien de verkrijger weigert de woning iii otitxatigs[ te lielliell
en te ianvaarden. Het is toe Ie juicheii dat uit de arrt.  1788, 179(),  1791 BBW eti de recht-
spraak volgt dat de verkrijger verplicht is om  de woning te onrvangen  en goed dan  wel at- te
keuren. De vcrschaffer kan daardoor - als de verkrijger niet voldoet aan deze verplichtingen -
tianielijk aanvaarding en daannee nakoming vorderen:13 Ook de sanctie van stilzwijgende
aanvaarding biedt de verschaier uitkoinst, itidien de verkrijger de opleveriiig tnistreen.914 Ik
meen dan ook dat voornielde regels beatitwoorden aan uitgangspunt 3.
Evenals de regelitig vaii de aannetiiing vati werk voorkonien de Belgische koopregels dat de
verkrijger de oplevering kan belenitiieren. Zo volgt uit art. 1608 BBW indirect - en in de
rechtspraak is dat ook amivaard - dat de verkrijger verplicht is de zaak iii ontvangst te nenien.
De regelgever heeti gelukkig voldoende waarborgen gecreBerd oni te voorkonien dat de ver-
krijger de iiiotitvangstneming blokkeert. De verkrijger die niet aan zijii verplichting tot iiiont-
vatigstiieiizing voldoet, loopt bijvoorbeeld liet risico  dat  de  verschaffer  nakotiiing  vordert.315
Het door de verkrijger blokkeren van de aanvaarding van de woning levert evenniin miover-

316

komelijke problemen op.   De sanctie van stilzwijgende aanvaarding waarborgt iniiners de
11iedewerking vati de vetlaijger aati de aativiarding.317
Er zijii nog nieer bijzondere regels die tegenioet koinen aan dit uitgangsptint. ik doel op art. 9
W.B../O.2 Uitvoeringsbesluit. Dit artikel bepaalt dat er sprake dient te zijn van eeii dubbele
oplevering, waarbij de defillitieve opleveritig op zijn vroegst 687 jaar na de voorlopige kati ge-
schieden. Het voorgaande betekent dat de verkrijger de woning in otitvangst nioet nenien en

318- op zijn vroegdt Un jaar na dato - nioet aativaarden.     De W.B. bevat ter zake echter geeii

bu  Lie  r'oorlopige  opleveriiig  de  A·otiitig  te  keuren  eii  te  aai}vaardeii.  Zie  Cass.  4  tiiaart   1977,  R.I f.   1 976-

77, p. 2413: Brussel 15 februari 1988, T. B.B.R. 1994, p. 367 m.tit. G. Tosseiis. Zie ook Baert 211(bl. tir.
1231, p. 41)9: Burssens 20(}1, ilr. 234. p. 193; Goossetis 21)(B, lir. 1058, p. 988; Schoups & De Sniedt-
Quititelier 21*)6, p. 49.

'1 3   Zie Setielie  1991 . p. 55; Bursselis  1997. p. 23-24:  Bursselis 3 X )1. tir. 226, p.  188. tir. 228. p.  1 89: (-:tiosseiis
2()(13, nr. 1019, p 955-956. Vgl. Goosse,is 211( 13, 1 ir. 982, p. 9 1 2.

-'14  Zie tijijii opmerking iii noot 282.
315

Zie Meuletiiatis 1991, p. 133-134: Tilleniati & Verbeke 211( )5, p, 81.
-11" 1)e (voor)vraag konit boven of ook de aanvaardilig vati de wotiing een afzonderlijke  verplichting vati de

koper is. die eeii vorni vati tioodzakelijke niedewerkitig inipliceert. De koopregeis zijii daar iliet erg duide-

lijk over. De i,lotitvaiigstrieniitig vati de zaak wordt vaak iii 66„ adeni geiioenid niet de aaiivaardiiig il.lar-
vati. Zo veronderstelt het ciaadwerkelijk iii ontvmigst nemen vati de zaak zonder voorbehoud dat de koper
de zaak aailvaardt.  Zie  Alitwerpell  17  novetiiber  1982,  R. 11' 1986-87,  p.   15(16,  Berge,1 4 oktober  1988,
7:B.H. 1991. p. 224. Zie ook Vati de Wiele 24)(,1. p. 11 12: Christiaeils 201)2, art. 16(14, tir. 19: Tillenian &
Verbeke  20( 15,  p.  8, J-81.  Ik  tiieeti  dat  het  sanieiivallen  van  de  inontrangstliame  met  de  aanvaardi,ig  niet
iianie iii het kader vati de koop vati roeretide zaketi een rol speelt. De recliter heefi bepaald dat reeds v66r
de W.B. het gebrt,ik bestotid oni i,izake de verkoop vati gebouweii op plati iii mee opeetivolgende ople-
veriligell te voorzieti:  een  voorlopige  eii  een deffilitieve.  Zie  Brussel  22  april  1988,  T..4,1,1,1.   199(1,  p.  86.
Vgl.  ook  Va,1 de Wiele  2(M I l,  p.   1(12.  Eii  hierbove,i werd duidelijk  dat de verkrijger bu de voorlopige  op-
leveri,ig de r,·otii,ig teitelijk iii otin·atigst tieetiit om zich vervolgetis pas bij de defi,iitiere opleverilig uit te
spreke,1 over de kwaliteit vati de wolii,ig. Zo bezieti speek de aativaarding ndjtis itizietis eeti zeltitatidige rol
bij de leveritig vati de woiuiig

,t Zie lilijil opnierking ill 110Ot 285.
u'i  Zie illijii optiierkiiigiii noot 312.
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verplichtingen voor de verkrijger. Dit is eigetilijk ook iliet nodig. Art. 2 Uitvoeringsbesluit
voorziet 117111elijk in een stilzwijgende voorlopige Bn defitiitieve oplevering. De verkiijger
wordt op grond van art. 2 Uitvoeringsbesluit nicer bepaald vemioed de oplevering te hebben
aanvaard. wanneer hij het schriftelijke opleveringsverzoek van de verschaffer Zonder gevolg

laat   eii   hij   eventiliti   'verschijnt  voor de oplevering' binnen 15 dagen nadat hij daartoe   bij
deurwaardersexploot is aangeniaand. De sanctie vati stilzwijgende aativaardiiig bretigt tiiee dat
de medewerking van de verkrijger aan de aanvaarding is gewaarborgd. En dat is wat uitgangs-
putit 3 beoogt.  Art.  9  W.B. jo.  art.  2 Uitvoeringsbesluit voldoet aldus  32111  voomield  uitgatigs-

punt.

2.2.2        Ttisselicondilsic

De toetsitig van de Belgische en Nederlandse regels leidt voor wat betreft bouwprocesmodel
3. "A  tot  de  volgetide  tussenconchisie.
De niate waariti het Belgische recht beantwoordt aan uitgangspunt 3 loopt uiteen al 11aar ge-

lang het type regels dat van toepassing is en de aird van de situatie. Zo zijii in de Belgische
koopregeling geen regels te viliden die waarborgen dat de kwaliteitseisen van de verkrijger bo-
ven tafel konieti. Deze regeling waarborgt weer wel dat de verkrijger zijn niedewerking ver-
leetit aaii de oplevering. De Belgische verschaffer kan namelijk terugvallen op art. 16()8 BBW,
de rechtspraak en de niogelijkheid Van stilzwijgende aanvaarding, indien de verkrijger de ople-
vering frustreert. En hoe zit het met de Belgische regeling van de aaimeniing van werk? De

rechtspraak inzake de aaiuieniing van werk biedt de verschaffer beschenning, indien de ver-
krijger weigert 0111 zijii eisen ketibaar te niaken. Vati een optiinale beschernling is desondanks

geen sprake, onidat de iii de rechtspraak ontwikkelde regel enkel beperkt voldoet aan uit-

gangspunt 3. De regeling van de aannetiiing van werk voldoet gelukkig volledig aan dit uit-
gatigspma, waiitieer de verkrijger zijn liiedewerking aan de oplevering niet verleent. lk wijs

op de artt. 1788 , 179(l, 1791 BBW en de rechtspraak. Verder kati worden opgenierkt dat de
W.B.  zelf geen bepalingen bevat die waarborgen dat de verschaffer infortiiatie verkrijgt over
de kwaliteitseiseii van de verkrijger. Dit betekent dat de verschaffer op grond van art. 3 W.B.
is aangewezen op de regeling van  de aantienling van werk of de koop.  Een venvijzitig naar
lietgeeii ik eerder heb opgeiiierkt over deze regels volstacit iii dir verbaiid. De W.B. bevat
dairetitegen wel bepalitigen inzake de oplevering. lk wijs op de am. 9 W.B../0.2 Uitvoerings-
besluit. Deze bepalitigen voldoen aan ititgangspunt 3.
De (vervolg)vraag rijst of her Belgische getiiene reclit uitkonist biedt, 1111 uit het voorgaande

blijkt dat soniniige bijzondere regels de verschaffer  niet of onvoldoende beschernien.  De  ver-
schaffer die intormatie wenst over de kwaliteitseisen van de verkrijger beschikt op grond vaii
het getiiene recht inderdaad  over  een  'escape'.  Het geniene recht  is evenwel veeleer 'ultinitmi
reiiiedium'. oiiidat dit recht slechts beperkt voldoet ami  titgatigsputit 3.
Evenals in Belgie verschilt ook in Nederland de bescherniing van de verschaffer al naar gelang
de op de overeenkomst toepasselijke regels en de aard van de situatie. Duidelijk werd dat de
verschaffer een beroep kan doen op art. 7:31 NBW, indien de verkrijger zijii kwaliteitseisen
niet kenbaar ilia,ikt. Dit artikel is terug te vindeti iii de regeling van de koop en voldoet aan
uitgatigspunt 3. De Nederlandse koopregeling geeft - anders dall de Belgische - echter weer
geen regel voor het geval dat de verkrijger de aflevering van de woning belenmiert. De ver-

31"  De groiid is afkotiistig van de verschaffer ei, de verkrijger oefetit eeti fubstatitille itivloed uit op het 5tati-

daardontwerp vati de verschaffer die de wotii,ig bourrt.
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schaffer is well,eschouwd niet veel beter af, indien de regeling van de aanneilling vall werk vall
toepassing is. Deze regeling bevat - anders dan de Belgische - geen regels die bewerkstelligen
dat de verschaffer beschikt over ititortilatie onitrent de kwaliteitseisen van de verkrijger. Zij
waarborgr door middel van art. 7:758 lid 1 NBW daarentegen wel dat de verk«iger de ople-
vering niet kan frustreren. En Wat te denken van de KA/AV met bijbehoreiide GIW-
garantieregeling? Deze regels bevatten geen bepaling die voorkonit dat de verkrijger de ople-
vering blokkeert en voldoen voor wat betreft het boven water krijgen van de kwaliteitseisen
van de verkrijger beperkt aan uitgangspunt 3. De kaarten liggen ill dezen evetiwel anders, iii-
dien de verschaffer tell aalizien van de oplevering een beroep kan doen op de regeling van de
aannetiling van werk. De preniisse is dan wel dat art. 14 lid 4 AV (KA) eeti dergelijk beroep
iiberhaupt toestaat.
Wat tot slot te detiken van het Nederlandse geniene recht? Een beroep op het getiiene recht
zou de verschaffer in Nederland wel eens perspectief kiintien bieden. Zo kan  hij er op grond
van art. 6:58jo. 6:60 NBW voor kiezen om van zijn verplichting te worden bevrijd, indien de
verkrijger zijii eisen niet kenbaar maakt of de oplevering blokkeert. Toegegeven, het getiiene
reclit vertoont wel de nodige beperkingen.

2.2.3 De overige bottit,procestiwdelle,1

2.2.3.1        De  im,loed van  het  type boinvprocest,todel  'in  abstracto'

Het is denkbaar dat de aissenconclusie ten aanzien van model 3 kan worden doorgetrokken
naar de  bouwprocesmodellen  1,2,4,5  en 6. Hoewel  hier  nog veel  meer  over  kan  en  zal
worden gezegd, wijs ik eerst op het feit dat de mate waarin de vet:schaffer afhankelijk is van de
niedewerking van de verkrijger varieert al naar gelang het type bouwprocesniodel. Ik doel dan
op de niedewerking van de verkruger met betrekking tot het kenbaar niaketi vaii diens kwali-
teitseisen.
Zo  kan de verkrijger in de bouwprocesmodellen  132t'  en  5321  geen  of enkel zeer beperkt invloed

uitoefenen op de kwaliteit van de Wolling. De verschaffer is in deze modellen dan ook iii nzinde-
re mate afhankelijk van de verkrijger dan in niodel 3. De verkrijger vervult in de bouwproces-
inodellen  2-323  en  4333  daarentegen  zelf de  tiuictie ontwerpen. hetgeen eeti vrij zware wissel trekt
op de iiiate van afhankelijkheid van de verschaffer. Hij is voor inforniatie over de kwaliteit vati
de woning in deze modellen niet slechts ten dele, maar volledig al]iatikelijk van de niedewerking
vati de verkrijger.

2.2.3.2        De  itivloed van  liet  type  botiwpaesmodel  'in co,imto'

De getrokken tussenconclusie blijft voor wat betreft het Belgische recht hetzelfde in de model-
len  1,2,4,5 en 6. De W.B. is inlmers van toepassing op alle bouwprocesmodellen en de wis-
selende functieverdeling in de niodellen leidt voor wat betreti de koop- en de aanneniingsre-
gels niet tot een andere tussenconclusie. Het vorenstaande neemt niet weg dat de beschernling
van de verschatTer kan verschillen al naar gelang het toepasselijke bouwprocesmodel. Zo komt

321 "    De verschaITer verscliati zowel  de groiid  als het otinverp eil bouwt de woning
321 De verkrijger bretigt de groid iii eii de verschafTer zorgt voor het oixtwerp eii de uitvoeritig
322 De verkrijger rerschati de grotid eti de verschaffer bouwt tiaar het ontwerp vati de verkrijger em \voiling
333  De verschaffer brengt de grotid iii, de verkrijger vervaardigt het ontwerp en de verschaffer bouwt de wo-

ililig.
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de Belgische vet,schaffer er in de modellen 1 en 5 op het eerste gezicht vrij bekaaid van a£ De

reden is eenvoudig: de op deze niodellen toepasselijke koopregeling biedt de verscliaffer -
over de boeg van het getiiene recht - 111aar beperkt bescheniiing, wanneer de verkrijger zijn
kwaliteitseisen iliet kenbaar niaakt. De tiiate waarin de verschaffer op dir punt afhankelijk is
van de tiiedewerking van de verkrijger valt in deze modellen echter niee. De gevolgen van

eeti gebrek aaii ideale regels blijveii iii de liiodellen 1 eti 5 daii ook beperkt. De 0111gekeerde
redeiiering kan worden gevolgd ten aanziell van de boziwprocesniodellen 2 en 4, waar de re-
geling itizake de aanneming van werk op van toepassing is. Deze regeling waarborgt inaar be-

perkt dat de verschaffer beschikt over de itihoud van de kwaliteitseisen van de verkrijger,
hetgeen iii de iliodellen 2 en 4 eens te meer valt te betreureti. De verschafier is inmiers in deze
iiiodelleti iii grote niate afhatikelijk van de verkrijger.
De voor wat betrefi het Nederlandse reclit getrokken tusseiiconclusie kan - atiders daii in Bel-
gif - iliet volledig worden doorgetrokken naar alle overige iliodellen. Zo kan de getrokkeii
conclusie ten aatizien van de KA/AV lilet bijbehorende GIW-regeling enkel worden gehand-
haafd voor inodel 1. De toepasselijkheid van deze regels is ininiers beperkt tot de modellen 1
en 3. Verder kan worden opgemerkt dat de Nederlandse regelilig vati de aannenling van werk
en de koop in de bouwprocesmodellen  1,2.4,5 en 6 wel op dezelfde wijze voldoeti aan uit-
gangspunt 3 als in het kader van model 3. ik 111erk echter wel op dat het getilis aan een opti-
iiiale bescherming zich - net als in Belgie - in de modellen 1 eti 5 wat ndnder laat voelen en
de niodellen 2 en 4 juist 111eer, watineer de verkrijger zijn kwaliteirseisen niet kenbaar maakt.
Zo is iii de niodellen 2 en 4, over de boeg vati het getiiene recht, bijvoorbeeld etikel beperkt

gewaarborgd dat de verschaffer over infortiiatie onitrent de kwaliteitseisen van de verkrijger
beschikt. Dit terwul de verschaffer op dit punt wel volledig a hankelijk is van de verkrijger. lk
volsta verder niet een verwijzing naar hetgeen ik hierover voor waI betrefi Belgie heb opge-

ijierkt.

2.3 Toctsifie 1,<u, di· r<:ec'/s aa,1 dc a(et,111('ll ' iii(qa,Wspil,ltcli

Wat kan er vervolgens worden gezegd over de iizate T\'aanii de regels - die (beperkt) voldoen
aan uitgangspunt 3 - beatitwoorden aan de algenrne uitgangsputiten?

2.3.1 Ale,·liuY·,1 ttitgalwsptilit 1·324

Een regel voldoet aan uitgangspunt  1, wanneer de belatigen van de verschaffer in acht worden
genoillell. Ik heb hiervoor laten zieti dat de verschaffer in Belgie en Nederland veelal onvol-
doende bescherming geiziet. watineer de verkrijger zijn kwaliteitseisen iliet ketibaar maakt.
Anders gezegd: hien,oor bleek dat etikel art. 7.31 NBW volledig tegenioet kont ami uit-
gatigspunt 3. Ik ineen dan ook dat het Belgische en Nederlatidse geniene recht. de iii de Bel-
gische rechtspraak inzake de aanneining van werk otitwikkelde regel en de rechtspraak van de
RvA onvoldoende reketiing houden niet de belangen van de verschaffer en enkel beperkt
voldoen aan uitgatigsputit  1.  En art.  7:31  NBW? Deze bepaling beantwoordt iliet alleen aan

uitgatigspunt 3, iiiaar ook aan uitgangspunt  1.
De vraag rijst wat een toetsing van de regelG itizake de oplevering otis leert. Verschillende van
deze regels houden enkel tot op zekere hoogre rekenitig met de belangen van de verschaffer,
wanneer de verkrijger de oplevering blokkeert. Men zie het Belgische en Nederlatidse leerstuk

324  Zie hoofilstuk 3 paragraaf 2.1.
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van schuldeisersverzuim, de op de goede trouw gebaseerde Bel0sche mederverkiiigsverplich-
tiiig en de Nederlatidse iliedewerkingsverplichting. Deze regels beantwoorden dan ook etikel
beperkt aan uitgangspunt  1.  Her ligt op het eerste gezicht verder voor de hand dat de regels
inzake de opleveritig die w61 volledig voldoen aan uitgatigspunt 3 ook optiniaal beatitwoordeti
aan uitgangspunt 1. Een nuanceritig is evenwel op haar plaats.
Zo wordt de verkrijger op grond van art. 7:758 NBW geacht de woning stilzwijgend te heb-
ben aativaard, wanneer hii deze niet binnen redelijke termijn aanvaardt dan wel weigert. Wat
is echter redelijk? Van de oinstandighedeti van het geval en hetgeen gebntikeliik is ter z,ike
hatigt af wat redelijk  is.333  Naar ik  nieen is de verschaffer - en  overige,is ook de verkrijger -
gebaat bij eeti wat concretere tennijn. Een verschaller zal nu eenniaal willen weten wantieer
de verkrijger wordt geaclit de woning stilzwijgend re liebben aanvaard. Ik meen dan ook dat
art. 7:758 NBW zeker rekenitig houdt met de belangen van de verschaffer, nuar dat deze be-
paling welbeschouwd niet volledig voldoet aan uitgangspunt  1.
Hetzelfile geldt voor art.  9 W.B..io.  art.  2  Uitvoeringsbesluit. De W.B. stelt itiziiiers eve,uiiiti
een concrete temiijn waarbinnen de verkrijger de redenen van zijn weigering vati de opleve-
ring moet mededelen. Vast staat overigens  wel  dat dit bituien 15 dagen  na de aaimiatiitig per
deurwaardersexploot moet geschiedeti.326 De vervolgvraag rijst echter of een aatimatiing via
een deurwaardersexploot niet eell te fornialistische en ingewikkelde procedure voor de ver-
schaffer is.327 lk nieen van wel. Een concrete tennijn waarbinnen de verkrijger zich erover
inoet uit spreken  of de wonitig  kan worden aaiivaard, nioet volstaan.  Al  met  al  houden  voor-
111elde Belgische regels weliswaar reketiiiig illet de belatigen van de verschaffer, 111aar voldoeii
zij eilkel beperkt aan uitgangspunt 1.
En hoe zit het met de Belgische rechtspraak itizake de aanneming van werk en de koop,
waaruit volgt dat de aanvaarding stilzwijgend kan geschieden? Deze regels spreken enkel over
de tiiogelijkheid van stilzwijgende aanvaardiiig, niaar niet over een concrete teniiijn. Er doet
zich derhalve hetzelfde probleem voor als in het kader van de Nederlandse regeling van de
aanneniing van werk en de W.B. I)e conclusie luidt aldus dat ook de hiervoor bedoelde Bel-
gische regel iiizake de aantieniing van werk eii de koop beperkt beantwoorden .1.111 uitgangs-
pllilt l.

232 Alge,„ee·,1 ititga,tgspit,it 231"

De getoetste regels zouden tot slot ook financieel verannvoord moeten zijn. Ik heb iii hoofil-
stuk 3 betoogd dat eeti regel financieel vera,itwoord is indieii de beschenilitig die de verkrijger
geniet iii een redelijke verhouding staat met de prijs die hij ervoor betaalt. De toetsing van de
'ideale' regels aan uitgangspunt 2 heeft in casu ecliter iets ongerijm(Is, onidat uitgangspunt 3
betrekkilig heeti op de beschemwig van de verschaffer. Ik beannvoord daarom in het navol-
gende de vraag  ofer een goedkoper alternatief bestaat dat hetzelt-de effect heefi  als de bestaande
regels.
Te begititien met de regels die betrekking hebben op de kwaliteitseisen van de verkrijger. Het
is allereerst van belang vast te stellen dat de getoetste regels de verschafter in beide latiden geld
kunnen kosten. Een gang naar de rechter is tiiogelijk noodzakelijk oin zijn recht at- te dwiti-

325   Zie over de terni 'redelijk' Kinicrsttikki·,1 II 1992/93. 231 195, tir.  3. p.  28 (MvT).
12"  Zie art. 2 Uitvoeriligsbesluit.
-,2- Zie Devroey 21 H.M I,  lir.  144, p. 94.
128  Zie hoofdstuk 3 paragraaf2.2.
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gen, hetgeen geld kost. De verschaffer kin deze kosten op voorhatid doorberekenen in de prijs

van  de  woning.  Stel nu  eens dat hij dat daadwerkelijk  doet. De vraag rijst dan  of de verschaffer
- en dus ook de verkrijger - iliet goedkoper uit is, indien een en ander wat a,iders is geregeld.
Ik nieen van wel. Hoe stel ik illij dat voor?
Een verschaffer zou een beroep moeten kutinen doen op verschillende soorten rechtstizidde-
len, waimeer de verkrijger hetii geen inforniatie verschaft over zijn kwaliteitseisen.329 Zo zou
hij er bijroorbeeld roor nioeten kutineti kiezen om de overeenkoinst - zonder dat hij naar de
rechter nioet - te ontbinden, indien de verkrijger zijn eisen niet kenbaar maakt. De verschaffer

zou in begitisel ook nakonling moeten kunnen vorderen, als de verkrijger zijn noodzakelijke
medewerkitig niet verleent. Hij kan dan weer verder illet de uitvoeritig, hetgeen koftenbespa-
rend kati werken.  Het is evenwel de vraag of- een verkrijger verplicht kan worden om een
puur persootilijke prestatie te verrichten. zoals het kent)aar maken zijn eisen. Waarschijnlijk
iliet.·13" lk zou daaroni aan het arsenaal van reniedies die de verschaffer ter beschikking zouden
1110eteti staan nog een reniedie willen toevoegen. De verschaffer zou zonder tusseilkonist van
de rechter de kwaliteit<eiseti van de weigerachtige verkrijger 1110eten kuimeti itivullen, itidieti
laarstgenoeinde zijn eisen onterecht niet ketibaar niaakt.331 Op deze wijze wordt voorkonien

dat de verkrijger wordt veroordeeld tot het verrichten vati een ptiur persoonlijke prestatie,
111aar kan de verschaffer wel verder inet de uitvoeritig.
Het bovetistaande overziende kan worden geconcludeerd dat de getoetste regels voor wat be-
treft de kwaliteitsei en van de verkrijger - met uitzondering vati art. 7:31 NBW - in beide
1.inden 11ionienteel Iliet financieel veratitwoord zijn.
De toetsing van de regels inzake de oplevering aan uitgangspunt 2 levert het volgende resultaat
op. De verschaffer kan. indien de verkrijger zijn medewerking iliet verleent, op grond van het
leerstuk van het schuldeisersverzuitii wordeti bevrijd van zijii verplichting om de woning op te
leveren. Een verschafTer zal - gezien het stadiuni waariti de bouw verkeert - tiaar niijii niening
de woning echter gewoon willen opleveren, waardoor voornielde regels iii verhouding duur
zijn.  Het kzinneti vorderen vati nakoniing, of een vortii vati stilzwijgetide aanvaarditig, zou
een eetivoudiger Jn goedkoper alternatief zijn. Zo bezien voldoeii vooriiielde regels Iliet aan
uitgangspunt 2. Een tweetal andere regels waarvoor een goedkoper altematiefbestaat - en die
derhalve tiiet voldoen aan uitgangspunt 2 - zijn de Nederlandse regel op grond waarvan uit de
strekking vati de overeenkonist een iiiedewerkingsverplichting kati worden afgeleid en de
ciativenvatite Belgische regel itizake de goede trouw. Deze regels brengen rechtsoizzekerheid
tiiet zich nice,  die zich op voorhand kati vertalen in een - achterat- ontiodige gebleken - prijs-

stijgitig. Een regel waaruit expliciet voortvloeit dat de verschati-er nakoming kan vordereti of-
beter tiog - de niogelijkheid vall stilzwijgetide aanvaarding lijkt 11 iij goedkoper.

Her voretistaande betekent iii beginsel omgekeerd dat de Belgische koop- en aamieniingsrege-
litig, de Nederlandse regeling van de aatinetiiing van werk en de W.B. w61 voldoen aati uit-
gangspunt 2. De verschaffer kan op grond van deze regels itillizers nakoniitig vorderen
respectievelijk een beroep doeii op de liiogelijkheid vall stilzwijgende aativaarditig. Het voor-
gaatide behoeft echter nuancering
Het t-eit dat op voorhand niet duidelijk is wat met de tertil 'redeluke temiijn' iii art. 7:758
NBW wordt bedoeld, brengt rechtsoiizekerlieid ina zich 111ee. De verschalli:r weet iniiiiers

32"  Vid. in algetiietie ziti M.W. Hesselink. Dc red,liikhcid cn bi/hik/,cid iii ht·t E,tropest· priva,irm-hi (diss. Utrecht).
1)evetiter:  Klurver  1999, p. 254: Asser-Vali den  Berg 2(11 17 (5-IIIc). tir. 77-78 met verwijzingen

13,1   Zie art. 3:296 lid  1  NOW.
"1    Zie ook art.  1 :11)4 lid 2 PELSC 2(*)7, p.  182- 183.  Zie hierover tiader paragraaf 2.4.
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iliet waimeer de verkrijger geacht wordt de woiling te hebben aativaard. Deze onzekerheid
kan zich, zoals gezegd, vertaleti iii een otitiodige kostetistijging. Een concrete tenilijii lijkt iizij
dan ook goedkoper. Hetzelfde geldt voor de Belgische regels inzake de aannenlitig vati werk
en de koop op grotid waarvati onduidelijk is bitinen welke tenilijn er sprake is van stilzwij-
getide aativaarding Verder illeen ik dat de aarmianing per deunvaardersexploot iii het kader
van de W.B. onnodig kosten met zich ilieebrengt. De Belgische verschaffer - en dus ook de
verkrijger - is ten aanzieti van de W.B. goedkoper uit, watineer er eeti op voorhatid kenbare
eii  coticrete  terniijn  geldt  waarbititieti de verkrijger zich erover uit  tizoet  spreketi  of hij  de  wo-
ning aanvaardt.

24 Cotichisic 01 aa,ibevelitige,i

Er kleven aan de getoetste regels de ilodige nadelen, waardoor een uitspraak over de beste re-
gel eigetilijk onniogelijk is. lk beperk 111ij daarom toI de belangrijkste katittekeningen ten aan-
zien van de bestaande regels en mogelijke oplossingen.
De eerste kanttekening betreti het feit dat er een betere 6n goedkopere regel voor handeti is,
itidien de verkrijger de verschaffer geen informatie verschaft over zijn kwaliteitseisen. Deze re-
gel kotiit er kort gezegd op neer dat de verschatl-er in een dergelijk geval de eiseti vati de ver-
krijger nioet kunt:ten invullen dan wel van zijii verplichtitig nioet kuillien worden bevrijd.
Hoe zit het dan illet de belangen van de verktijger? De vetschaffer zal de verkrijger er ui-
teraard wel eerst op nioeten wijzen dat hij niet verder kan, waartia de verkrijger een tweede
kans iiioet krijgen oiii zijn eisen alsnog ketibaar te maken. De verschal er dient zich - indien
de verkrijger weigerachtig blijft - bovendien te baseren op de hein bekende behoeften van de
verkrijger dall wel op behoetten die eeii verkrijger iii een vergelijkbare situatie zozi hebben. 332

De verschaffer zou tevens de door heni getormuleerde kwaliteitseisen aan de verkrijger moe-
tell voor leggen, alvorens hij tot uitvoering overgaat.333
Een tweede kantteketiing heeft betrekking op de opleveringsprocedure. De verschaffer zou ill
de toekonist op grotid van alle regels nakoniing moeten kunnen vorderen van de door de ver-
krijger te verrichten (feitelijke) opleveringshandelitigen dati wel een beroep illoeten kulltiell
doen op de tiiogelijkheid van stilzwijgende aanvaarding. Voor wat betreft dat laatste verdient
het ambeveling oni de verkrijger een concrete ter,ilijn te stellen waarbitmen hij zich erover uit
111oet spreken  of hij  de woning aanvaardt en waarna hij wordt geacht  de wotiing stilzwijgend
Ie hebberi aanvaard. Eeii concrete terillijn is zowel in het belang vati de verschaffer als iti het
belang van de verkrijger.

32    Zie ook PELSC  21 w ll, p 182-183.
13 1    Zie ook  PELSC  31(17.  p.  182-183.
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FIGUUR 7334
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3.34 De getallell (3. I e,1 2) m de verschilleilde koloililliell corresponderell niet het ceiltraal staailde ilitgatigs-
putit 3 en de alt:enie,ie uitlptippunten 1 eti 2. Ik zou de lezer voor imanceritigen eti details willeii verwij-
ze,1 na.ir de voorgaaiide paragratpii.

335  Zie de getorniuleerde .lanbe\-ellilgell te,1 .latiziell vall de belallge,1 van de 17·rkn/07.
336  Her genielie recht speelt iii Be42 eigetilijk geeti rol. otiidat de bijzotidere regels zelf voorzleilitigeti bevat-

reii teli Jillizieti \-711 de opleveritigsprocedure.
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3          Uitgangspunt 4337

(4)         De nA,els mocte,1 uwa,&,wen dat de trikriker t,ooritaand aan de totst,indkominw 1,1,1 de Mmt,1-
kon,st geY,tfonnecni is  orer;

i    *le latwliteit van de ivoning, de te betale,t plis en de datum uwrop de i,vni,W u•ordt opRele-
vcrd,

ii    de nsiro's die Ran lict t·en,rzeitlijken ran zij,1 laiglitcits-, prlis- en tij,lveru,aditint in dc urg
kimnen stdan.

3.1 De k toctse,t regels

Het Belgische en Nederlandse recht bevatten verschilletide regels die voor toetsing aan uit-
gangspunt 4 in aantiierking kotiien. Te detiken valt aan de genieenrechtelijke arrt. 6.227
NBW en  1129 BBW op grond waarvan de overeeiikoiiist voldoeiide bepaalbaar ilioet Zijil
Een ander voorbeeld betreft de gemeenrechtelijke artt. 3:44 lid 1.io. lid 3 NBW, 11()9, 1116
eii  1117 BBW. Deze bepalingen zien op het wilsgebrek bedrog en sanctionereti - kort gezegd
- een verkeerde voorstelling van zaken bij de ene partij, die is ontstaan doordat de andere par-
tij opzettelijk onvolledige of onjuiste infortiiatie heeft verschafi.3.1H De artt. 6:228 NBW en
11()9, 111() en 1117 BBW die betrekking hebben op het wilsgebrek dwaling zullen ook wor-
den getoetst. Deze geineetirechtelijke regels bepalen de gevolgen van - kort gezegd - een ver-
keerde voorstelling van zaken    bij    de ene partij,    die is ontstaan doordat    de andere partij
onvolledige  of onjuiste intomiatie heeft verschaft.33•'  Ik  wil eveiieetis aandacht bestedeii  ain  de
onderzoeksplicht van de dwalende partij.

34(I

Er komen ook verscheidene bijzondere regels voor toetsing aan uitgangspunt 4 in aanliierking,
waaronder de artt.  7:750  NBW  en  1710 jo.  1711  BBW.  Deze  bepalingen  zijn  in de regeling
van de aantienling van werk opgetionieti en bepalen aan welke vereisteii er nioet zijii voldaan
alvorens er sprake is van een aanneiningsovereenkon st. De regeling van de koop voorziet
door nuddel  van de am.  7: 1  NBW en  1582  BBW  in  eeti soor[gelijke regel. Een bepaling die
zich evetizeer leetit voor toetsing aan uitgangspiint 4 en die iliet art. 1582 BBW iii verband
staat. is art. 1591 BBW. Op grotid van dit artikel illoet de prijs bepaald en door koper en ver-
koper vastgesteld zijn.
Her is verder detikbaar dat ook het bijzotidere art. 7:753 lid 2 NBW, dat ligt besloteti iii de re-
geling vati de aannetiling van werk, tegenioet konit aan uitgangspunt 4. De verschafier mag op
grond van deze bepaling de prijs zonder Ilissellkonist van de rechter aatipassen. itidiell de kos-

tetiverhoging het gevolg is van door de verkrijger verschafte onjuiste gegevens welke voor de
prijsbepaling van belang zijn.34' Dit tenzij hij de onjuistheid v66r het vaststellen van de prijs

337
Zie hoofdstuk 3 paragraat-3.2.1.

3-w    Zie  11-olimiel   1984.  p.  2299-23(13; 1)e Boeck 21 M H I.  tir.  634-694.  p.  272-31 M h.  Asser-Hartkaiiip 2()( 6  (-1-I D,
tir.  199-2( 14 tiiet vem·ijziiigen tiaar rechtspraak.

3-w  Zie IZ0111,1,el 1984, p. 23(14-234 6: De Boeck 21 M ic 1, tir. 518-581 1. p. 224-25( 1: Asser-Hartkaiiip 2( 1< 6 (4-i I),
tir. 173-198 met r·em·ijzingen tiaar rechtspraak.

M   Zie De Boeck 2111 H L nr. 549-571, p. 236-246 niet rem·ijziligen. Vail Gerr·ell & C:oveniaeker 211(11. p. 71)
iiiet verwijzi,ige,1. Asser-Hartkatiip 2(KG (4-II), lir. 185, 194. Zie oE·er de illitider Ii·airschijtilijke 'o,ider-
zoek,plicht'  iii  het kader vati het leerstuk bedrog Asser-Hartkaitip ZI N 15  (4-11).  tir. 2(,2.

341     Zie  over het begrip 'geger eiis'  tiader Jatiseii  2< M M).  p.  24,6.
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had behoren te ontdekketi. De niogelijke beschertiiing van de verkrijger zit in de tenzij-regel,
ollidat hierin eeti precotitracniele waarschuzr·ingsplicht is tenig te vinden.
Een aanverwante regel iiizake de aantienling van werk die onder de loep zal worden ge110-
men, is art. 7:754 NBW. De verschaffer is op grond van dit artikel verplicht oin de verkniger
bij liet aangaan van de overeenkonist. dus in de precontractuele Gse, te waarschuwen tegen
onjuistheden iii de opdracht.342 Hoewel een dergelijke bepaling niet is tenig te vinden iii de
Belgische wettelijke regeling vati de aannemitig van werk, kent me,1 in Belgie wel een pre-
contractuele inforniatieplicht.343 De precontractuele informatieplicht wordt in Belgie steeds

344vaker gebaseerd op de goede trouw   en is in de rechtspraak voor verschillende bijzondere
overeenkonisten nader ingevuld. Zo ook voor de aannemingsovereenkonist. 345

Ook de Belgische rechtspraak inzake de regeling van de koop wijst uit dat er in BelgiB op een
verkoper een precontractuele pliclit tot volleclige en juiste inforniatieverschafling kan rusten. 346

De Nederlandse regeling van de koop voorziet eveneens iii eeti regel op grond waarvan de
verkoper verplicht is oni de koper v66r de torstandkonling van de overeenkoiilst vati de tiodi-
ge  informatie  te  voorzien. De koper niag op grond van  art.  7: 17 lid  1 jo.  lid 2  NBW venvach-
te11 dat de zaak eigetischappen bevat, die voor een tioniiaal gebruik tlodig zijn en waarvaii hij
de aRvezigheid niet belioefde te betwijfeleti. Het is algemeen aanvaard dat er op grond vail dit
artikel op de koper eeti onderzoeksplicht kaii rusten en op de verkoper een liiededelings-
plicht.347,35

343   Zie over het begrip 'opdracht'  11.iderJatiseii  2(XK). p.  3 16.
343 Zie Hasselt 4 febmari  1998. R. li '.  1999-IMI. p. 823; Brussel 4 11oveniber 1998, AJ. T.  199941(1. p. 5311. Zie

ook Wilnis 198(I, p. 489-9 6,11-otimiel 1984, p. 2273 e.v.: Vati Oeveleti 21 )( 25, p. 1647.
344  Zie over de gronilslag van de preco,itractuele ititi)rniatieplicht W. 1)e Bondt, 'Precontractuele aa,isprake-

lijkheid', TB.B.R. 1993.  p.  99-1(11.  Zie  over  de  precotitractuele nifomiatieplicht gebaseerd  op de goede

trouw Wilnis 191*), p. 499-51)1. lioitiniel 1984, p. 22911; P. Vall OIimieslaghe, 'L'ext3cutioti de bolitle toi.
priticipe gatidral de droit'. T.B. B.R. 1987. p. 1(15. De Boeck 21}(ML lir 431-436. p. 191)-192. Vgl. Vati
Oeveleii .3*15, p. 1645. Ee,1 precotitractuele infomiatieplicht kan verder evetieens voortvloeieti uit de eer-
der iii deze paragraaige,wenide am. 11119. 111(l, 1116 eii 1117 BBW.

345  Zie Getit 9 april 1991, R. IiI 1994-95, p. 1232. Zie ook Baert 2(*11. iir. 218-22(1, p. 97-98, nr. 491, p
185, lir. 564-565,  p. 21 16 niet verwijzitigeti,  Goossetis 3 H )3, nr.  875, p 788-789 niet verwijziiigeti,  lir.  882,

p.  795. lir. 886-891.  p.  799-8(16  tiiet  verwijzitigeti:  D.  Metileniatis  &  M.  vali  Hooytilisseti,  'Geldigheids-
vereisteli, vortii\·ereisteii eli verplichtiligeii bil de totsta,idkonling van de a.ltilienlitigsovereelikoitist'. iii: D.
Meulentatis (red.). .Ecit  patici  lit,in,wi  en  !,crl,ot,ut·,i,  Leureti:  Acco  21 11 15,  p.  417.  De  terni  'itiforniatieplicht'
lijkt iii Belgie gebruikeluker te zijii dan het begrip 'waarschum,i plicht'. Ik zal voor wat betreti de Belgi-

sche regelitig van de aamietidng van werk verder spreketi vati een ititbrniatieplicht eti hanteer voor wai be-
trefi de Nederlatidse regelitig de tenil '\, aarschur< ingsplicht'

346   Zie  Atinverpen 31  oktober 1998, T.B.B.R. 2(XHI, p. 611: Wen·ik 5 jatiu;in 1999. R. III 2(H)1-(12, p. 35.
Vgl. HasseIt 2 1-ebruari 21)(6, R.11'. 2(lt)(,-t)7, p. 1493. Zie ook Cliristiaetis 2(HHI, art. 1625, nr. Al (III). Er
wordt iii Belgie iii her kader rail de regeling vail de koop veelal gesproketi van eell 'iiltomiatieplicht'. Ik
zal voor wat betreti de Be14sche koopregelijig verder dati ook de tenii 'ititoniiatieplicht' h.intereii.

347  Er wordt in Nederland iii liet kader van de regelitig van de koop veelal gesproketi vati eeti 'mededelitip-
plicht'. Ik zal voor wat betreli de Nederlatidse koopregelitig verder dan ook de tenii 'niededelitipplicht'
ha,itereti.

34M Zie Asser-Hijnia 21 H) 1  (5-1), tir. 335. Hockx 21*13, p.  154-163 met venvijziiigen liaar rechtspraak: Huijgeti
21 * 13, p. 68-73: Van Velten 21 M 15.  p.  54-6( I.  Eerder in deze paragraat kwanieii  de  otiderzoeks-  eti  iiledede

litihiplicht reed. itidirect J.111 de orde. iiiaar d.iii ill het kader vati de leer vati de wilsgebrekeii (art. 3:44.
6:228 NBW). Er bestaat tiaer ik niet:11 eeti vcrl,atid tusseli de op deze leer eti de op de 11011-
corifoniiiteitsged.ichte   gebaseerde   mededelitigs-  eii  otiderzoeksplicht   (art.   7: 17   NBW).   Zie ook Hockx
2(11 B.  p.   1 48. Eeti koper die  nal,iat on, 01iderzoek te verrichten  iiaar de  eigetischappeti vaii  het goed, loopt
itiiniers het risico oin otiilet, een verkeerde voorsrelli,ig van zaken de overeetikotiist aai te gaail. De verko-
per die tialaat oni de koper mede te deleii dat het goed bepaalde eigenschappen (inet) bezit. loopt op zull
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Een ander bijzonder artikel dat de nodige waarborgen zou kumieti bevatten, is art. 7 W.B. Ditartikel bepaalt dat de overeenkonist - op strie van tiietiglieid-149 - bepaalde vennelditigen en
8bijlagen nioet onivatteti.   De KA/AV met bijbehorende GIW-regelitig bevitten een soort-

gelijke bepaling. Zo blijkt uit onderdeel 11 KA dat de verschaffer de opdracht aainieenit con-
fortn de tot de overeetikotiist behorende technische onischrijving en tekeningeti, die door
partijeii zijn  gewaaniierkt.   Uit  onderdeel   III   eti  art.   6 KA volgt vervolgens  dat  ook  de  totale
koop-/aanneeiils0111 respectievelijk her aatital werkbare werkdagen waarbititien de wonitig
wordt opgeleverd iii de overeetikonist nioeten worden opgenotiieii.
Een andere regel inzake de KA/AV illet bijbehoretide GIW-regeling die zal worden getoetst,
is  te  herleiden  tot  de  rechtspraak.35'   Uit  uitspraken  betreffende  de  koop-/aantienlingsovereen-
koiiist vloeit voort dat er op de verschalli:r een precontractuele waarschuwingsplicht kati rus-
ten.332 Deze precontractuele waarschuwingsplicht van de verschaffer is wel nunder expliciet
dan in het kader van art. 7:754 NBW. Dit brengt 111ij bij een 111ogelijke 'escape'. Voor zover
111en tizeent dat er iii de KA/AV illet bijbehorende GIW-regelitig geen precontractuele waar-
schuwingplicht  is te vinden,   wijs   ik   er   op   dat  aatisluiting  kan worden gezocht   bij   art.   7:754
NBW van de regeling van de aaimenling vati werk.

3.2 Toetsitig vati de regels cim ilitga,Wsplmt 4

3.2.1 Bottit,proccstitodd 3
353

3.2.1.1    Prijs-, tiid- c,1 lat,aliteitsi,fon,tatic: iligatigspimt 4i

Eeti toetsing van de hierboveti opgesotiide regels levert voor wat betrefi uitgangspunt 4i het
volgende resultaat op. De geineetirechtelijke artt. 1129 BBW en 6:227 NBW wijzen uit dat
de overeenkonist voldoende nioet bepaalbaar zijn. Een overeenkonist kan reeds voldoende
bepaalbaar zijn, indieti deze spreekt over de bouw van eeti woning voor de opdrachtgever

beurt weer het risico oni tegetigeworpeti te krijgeti dat de verkrijger otider eeti verkeerde roorstellizig vati
zaketi de overeetikoiiist is aaiigegaati. Zoi,der (uitgebreid) iii te willen gaa,1 op de \rang watilieer er sprake
is  \·an een onderzoeks- of mededelingsplicht,  inerk ik verder Iiog op  dat wel wordt aangeiionieti dat beide
plichte,i iii otiderlinge satiienhatig tizoeteti wordeti bezieti, De gedachte is clati dat er geeti sprake is vati eeiiotiderzoeksplicht van de koper, iiidieti vati de verkoper mag wordeti \·em·acht dat hij mededelingen doet
over  het  goed.   Zie  over  de  oiiderlirige  verlioudiiig  van  deze  plichteti  tiader  Oraiije  &  Schreurs  21 X )2.  p
946-947;  Klik 2(X)4,  p.  51-54:  Kleiti  &  Vati  11-ossutii  2(H )6,  p.  9.944 ...  . 1.i_le I erknjger neett op grond van  art.  13 W.B. het recht oiii de tiietigheid vati de geslote,i overeenkotiist iii
te roepen. itidieti iliet aan art. 7 W.B. is voldaan. Dit tot otigenoegen vati de indietiers vaii het wetsvoorstel
bescheniiitig vati de consunietit in de woidiigbouw. Zij nieiieti dat ami de verkrijger of opdrachtgever
geetiszitis autotiiatisch 'het brutale wapen vaii de tiietigheid vati de overeetikotilst' tiiag wordeti gegeveii.Zie  BK 27 1-ebruari 201)7.  tir.  2942/01 11,  p.  7.

14'    Zie  hierover  BS  I  jutii   1971,  nr.  494 1,  p.  5,   19.

m    Ik  wijs  crop dat alle geschillen tussen de verkrijger eii  de verschafFer vatiaf I januari 20(17 wordeti beslecht
door het AIG ofdesgewetist door de gewotie rechter. Zie hoofdstuk 6 paragraaf 4.1.

1<2   Zie  R.vA  1 1 1 juni  1998,  tir.  19.6(12  (iliet gepubliceerd).  Vgl.  R.vA 1 4 september  1995,  tir.  17.259  (tiiet ge-
public-eerd), R\·A  11 juli  1997,  lir.  19.1 )33,  BR  1998,  p.  336:  R.vA 31  oktober 21 X )1, nr. 22.149  (niet gepu-
bliceerd). Zie tevens 12,·A  13 jatiuari 22*14.  tir. 24.299/24.3(111 (niet gepubliceerd): 11.rA 21 jutii 211(15. tir.
26.3211 (iliet gepubliceerd) waarin sprake is vati eeii op het leerstuk dwalilig gebaseerde mededelitimplicht.

w.p   Zie  hootdsnlk 4 paragraaf 2.3. De grond is atkonistig van de verxhaffer en de verkrijger oefetit een sub-
statitiele itivloed uit op het sta,idaardotitwerp vati de verschaffer die de woning bouwt.
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door de aannenier in straat X te Y.354 De verkrijger nioet op grond van uitgangspunt 4i echter
over veel gedetailleerdere int-omiatie kunnen beschikken. De am. 1129 BBW en 6:227 NBW
voldoen derhalve niet aan dit uitgangspunt.
De  genieenrechtelijke regels itizake dwaling (arrt.  6:228 NBW eii  1109,1110,1117  BBW)  eti
bedrog (am. 3:44 lid 1.ic'. lid 3 NBW en 1109,  1116, 1117 BBW) voldoeti evenniin aan uit-
gangspunt li. Deze regels zouden een verkeerde voorstelling van zaken bij de verkrijger kitii-
neti sinctionereti, die is ontstaan doordat de verschaffer al dan niet opzettelijk onvolledige of

onjuiste itiforniatie over de woning heeti verschaft. Het is niettemin volstrekt onzeker ot- de
verschatier op grond van vooniielde bepalingen verplicht is of geprikkeld wordt om de ver-
krijger te voorzien v.iii de iiltomiatie zoals bedoeld iii uitgangspunt li.3,5 Er tiioet voor een
succesvol beroep op dwaling en bedrog bovendien steeds zijn voidaan aan een reeks strenge
vereisten.35(' Deze vereisten werpen een behoorlijke juridische drempel op voor de verkrijger.
Een .1.invenvant n.ideel betrefi her teit dat er op Belgische en Nederlatidse verkrijger - iii het
kader van het leerstuk dwaling - een plicht kan nisten oin zelf infonnatie in te winnen.  Ik
doel op de zogenoenide onderzoeksplicht van de verkrijger. Ik vraag 111ij at- of een verkrijger
de i]ieest aangewezeii pers0011 is 0111 inforliiatie te verzameleii over de concrete prijs, opleve-
ritigsterniijn en uiteindelijke kwaliteit van de woning. Het lijkt inij van niet. De effectieve
waarde  vati  de  regels  inzake  dwaling en bedrog is derlialve dhil.3:'
De vraag rijst of de in de regeling vati de aannetiiing van werk opgenonien  artt.  7.751)  NBW
en  1710./.0.  1711 BBW de verkrijger wel de benodigde beschenlling bieden. Deze bepalingen
wijzen uit dat er naziwelijks eiseti worden gesteld aan de inhoud van de aailneillingsovereeti-
kotiist."N De botiwtenijijii blijft bijvoorbeeld volledig onbesproken.  Het is bovendien zeer de
vraag of de verkrijger die met de verschaller overeetikomt dat deze 'een werk' voor heni
bouwt, goed gehit-omieerd is over de precieze kwaliteit v;in zijn wo11iiig. Hetzelt-de geldt voor
de verkrijger die op grond van art. 7:750 NBW met de verschaffer 'een prijs' overeeiikoiiit.
Het  is  ze16  kwestieus  of partijen  uberhazipt  een  prijs  moeten  overeetikoinen:59  Art.  7:752  lid  1
NBW bepaalt immers dat de verkrijger een redelijke prijs is verschuldigd, indien vooraf geen
bepaalde prijs is overeengekotiien. De verkrijger weet daii wel dat hij eeii redelijke prijs tiioet
betalen, niaar heett bij het aangaan vati de overeetikonist geen kennis van de 'redelijke' prijs

die hij uiteindelijk kan verwachten. Eeti soortgelijke situatie doet zich voor ten aatizien van
het Belgische recht. De am. 171£) eti 1711 BBW bepalen dat voor een geldige totstandkoniitig
va11 de overeetikotiist is vereist dat een 'bepialde' prijs is overeengekonien. Een aanneniings-

. .

overeenkonist kan in Belgie evenwel ook worden gesloten, wanneer er in het geheel geen

354  Vgl. Loos 31(12. p. 361. Asser-Hartkanip 21 H 15 (4-II). tir. 225: Asser-Vatide,1 Berg 21 M)7 (5-II[c). Iir. 183.
355   Zie over het verstrekketi viii i,itortiiatie e11 art. 6:228 NIJW Victor & Moret 211(16. p. 4)7.
-35. Zie 1)e Boeck 2(HHI, i jr. 518-5811. p. 224-2511: Hij,11.1 3*14, p. 18: Valk 21)114. p. 98-1(HI. Iii Belgie 111oet

boveiidieti wordeti gedwaald over de zelfitatidigheid vati de zaak. 1)it beteke,it dat de iiitomiatieplicht eti-
kel betrekkiiig heeft op elenietiten \\·aarra,i de toesteninling van de dwalende athatikelijk was. Zie De
Boeck 21)1)11. lir. 519-522. p. 224-226.

357 Vgl.  Victor & Moret 21 M)6.  p.  4( 17.  Het  vorelistaailde  impliceert  dat ook de  precotitractuele  intorniatie-  of

tiiededehngsplicht die is gel)aseerd op deze regels t iet voldoet Jati uitgatigsputit 41. Zie tioot 344 eti 348.
35+ De nlitiister nieetit dat het iliet tioodzakelijk is 0111 (tiadere) regels te stellell ointrent de inhoud vaii de

overeetikonist.   Zie   K,Ii,ierstitkke,1   1  2(11 12/( 13,   231 195.  tir.   38. ,  p. 4-6 (Nadere  MvA).  Zie  hierover  kritisch
Loos  2(M)2,  p.  361 :  Vati  cle,1  Berg & Dierikx  21 H)4,  p.  68-69:  Le  Roy  31( 15.  p.  257:  Asser-Vati  den  Berg

2(M)7 (5-Ilic), iir. 183.
8 Zie hierover Asser-Vaii  deti  Berg 2( M )7  (5-Ilic),  nr.   14(1.
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7prijs is overeengekonien. De verkrijger zou iii een dergelijk geval wel eetis voor otiaange-
nanie  verrassitigen  kuntieii  konieti  te staan.  Het  teit  dat de prijs achteraf wordt bepaald 11aar

objectieve tilaatstaven brengt daar weinig verandering iii. Een verkrijger blijft otideskimdig,
waardoor het voor hein voor.if moeilijk ill te schatten is. hoe deze maatstaven in de praktijk

zullen uitwerken en dus wat de prijs zal zon. De artt. 7:750 NBW eti  1710 jo.  1711  BBW
konien al 111et al iliet tegetiloet :lati ilitgaligspuilt di.
Een equivalent van deze bepalingen  is  opgenomen  iii  de  am.  7:1  NBW  en  1582  BBW.  Uit

deze artikelen volgt dat de koop een overeenkonist is waarbij de verkoper zich verplicht een
zaak te leveren en de koper om daarvoor een prijs te betalen.  Ik betwijfel of de tenizen  'een
zaak' eii 'een prijs' ertoe leiden dat een verkrijger over concrete kwaliteits- en prijsinforniatie
beschikt. Deze twijfel neetilt alleen maar toe. ilu uit art. 7:4 NBW volgt dat een koopover-
eenkonist iii Nederland ook rechtsgeldig tot stand kan kotiieti als er g6611 prijs is overeenge-

3(,1konleti. Het  it dat de prijs op grond vaii art. 1591 BBW bepaald en door partijeti
vastgesteld 111oet zijn. stek evenniiti tevreden. Het is naiiielijk voldoende dat de prijs 'bepaal-
baar' is, iii de ziti dat deze nioet kuntien worden vastgesteld aan de hatid van objectieve ele-
Iiienten en gegevens die onttrokken zijn aan de wil van partijen.-'62 Het is voor een
oiideskutidige verkrijger, zoals gezegd, moeilijk om vooraf iii  te schatteii  hoe  deze eleinenten
en gegeveils in de praktijk uitwerken. Verder is betreurenswaardig dat de Nederlandse en de
Belgische wetgever de leveringstenilijn niet als 66,1 van de essetitialia vati de koopovereen-
koinst beschouwen. De inconsistenties tussen de am. 1582 BBW en 7:1 NBW enerzijds en
uitgangsputit 4i atiderzijds lijken inij duidelijk. De conclusie luidt dat voomielde artikelen iliet
voldoen aan dit ilitgallgspililt.
En ook de precontractuele waarschuwingsplicht van art. 7:753 lid 2 NBW leidt er niet toe dat
de verkrijger wordt voorzien van infomiatie zoals bedoeld iii uitgatigspunt *i. De verschafTer
nioet de verkrijger op grond van deze bepaling itimiers enkel waarschuwen tegen onjuisthe-
den in diens gegevetis, welke voor de prijsbepaling van belang zijn. De precontractuele waar-
schurvitigsplicht in art. 7:754 NBW beatinvoordt oniwille vati een soortgelijke reden evetiniin
aaii uitgangspunt li. De verschaffer is op grond vati deze bepaling ininiers verplicht 0111 de
verkrijger te waarschuwen tegen onjuistheden in de opdracht. Het is tiioeilijk in te zien hoe
deze plicht zich verhoudt tot de in uitgangspunt #i bedoelde infomiatie. De Belgische en Ne-

derlandse aatineniingsregels lopen op dit punt iii de pas in de zin dat de precontractuele int-or-
niatieplicht van de Belgische aannenier evennlin aan uitgangspunt 4i tegenioet komt. De
ititonliatieplicht van de verschaffer lijkt namelijk ook in Belgie goeddeels neer te koinen op
het waarschuwen van de verkrijger regeii onjiiistheden iii de opdracht. Ik ken geeti uitspraketi
waaruit volgt dat eeti verschaffer een verkrijger iii de precontractuele titse moet it fornieren
over de coticrete prijs, opleveringsteniiijn en kwaliteit van de wonitig. De precontractuele in-
tortiiatieplicht van de Belgische verkoper - die is gebaseerd op de goede trouw en - die ligt

3/1.3besloteii iii de rechtspraak treti dezelfde kritiek.   Er zijn inij geen uitspraken bekend waarin

36„ Zie Baert 2(Mil. tir. 233-256. p. 1(19-1 11.1, iir. 291). p. 121 , Bursseiis 2(1111. lir. 137. p. 113: Goosseiis 21*13.
tir. 356, p. 297 tiiet verwijzitigeti: Meilleniatis & 11.utten 21*15. p. 582.

11    Zie Asser-Huitia 2(MIl  (5-I), ilr.  164.  hi de literaniur wordt wei gesteld dat art.  7:4 NBW geeii rol kali spe-
leti  bij  de  koop  vati  otiroereiide  zaketi.  otiidat deze  te  itidividueel  vati  Jard zijii  0117 achterat-ee,i  redelijke
prijs te kutilien bepalen.  Zie  Huijgen 2(M)3. p.  14:  Van  Velten 2(11.15,  p.  5-6. Voormeld artikel kati volgens
beideii echter 11·el een rol spele,i bij de koop vati otiroeretide zaketi iii het ge\·al het gaat 0171 eeii nieuw-
bouwproject waarin veel sterk vergelijkbare wotiitigeti wordeti gerealiseerd.

 ,2  Zie Meuletiiaiis 1991, p. 63-64: Til]eniaii & Verbeke 2(M)5. p. 24.
0-1  Zie tioot 344.
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de rechter heeft beslist dat een verschafrer iii zijn hoedanigheid van verkoper verplicht is om
een verkrijger te int-oniieren over de concrete prijs, opleverinl termijn en kwaliteit van de
woniiig. lk beset-dat een precontractuele ilitorniatieplicht in Belgie genieengoed is, maar het is
zeer de vraag ot- de rechter in voorkoniend geval zal oordelen dat de verschaffer de verkrijger
inoet  intoniieren over vooniielde zeer specifieke aspecten. En het verkrijgen van precontrac-

tuele intormatie over tijd, prijs eti kwaliteit is een veel te belatigrjk ondenverp om aan het
'toeval' over te laten.
Een regel die heel wit beter tegemoet koint aan uitgangspunt 4i is art. 7 W.B. De overeeii-

kotiist tiioet op grond van  deze bepaling een aantal vernieldingen en bijlagen bevatteli, waar-
oiider de identiteit vati de eigenaar van her bouwterrein, de datuni van uitgitie van de
bouwverguniling, de totale prijs van de woning, de betalingswijze daarvan, de wijze van ople-
vering  en  de erkenning dat partijen  sedert  15  dagen kentiis hebben van onder  nieer de  hier-
voor vennelde gegevens en stukketi.·i<,4 Verder 111oet de overeetikonist op grotid van art. 7
W.B. als bijlage ook de tla iwkeurige platiiien en gedetailleerde bestekken bevatten. De ver-
schatii:r en de verkrijger zijii derhalve verplicht oni de precieze kwaliteit van de woning en de

36:coticrece prijs op Ie tienieii iii de overeenkonist.   De gelijkenissen niet uitgangsputit ti lijken
nlij zoilileklaar. Hoe zit het echter niet de concrete uitvoeringsduur? De overeenkotiist russell
partijen 111oet op grond van art. 7 W.B. enkel de aanvangsdatuni van de werken en de uitvoe-

ringsteniiijn veniielden. Dit betekent dat de verkrijger pas na een optelsoni op de hoogte B
van de opleveringsdatuni van zijn wonitig. Jamnier, niaar een onoverkonielijk probleeni lijkt
tiiij dir iliet. Eeii ander aatidachtspullt betrefi evenwel het feit dat de uitvoeritigsteniiijn kati

36('
worden  uitgedrukt  iii  kaleiiderdageti ot- werkdageii. De vraag kona boven  of het  uitdrukken
van de bouwtijd in werkdagen de verkrijger voldoende zekerheid biedt.
Het aiirwoord h.11164 atvati wat er otider werkdagen kati worden verstaan: werkbare werkda-

gen of werkdageii sec? Devroey nierkt op dat de overeeiikonist tussen partijen moet bepalen

wat als een werkdag kan worden beschouwd.367 Wanneer wordt overeengekomen dat onder
'werkdagen' werkbare werkdageti illoet wordeti verstaan. dan is de temiijn waarbinnen de
H'oililig gereed nioet zijn onzeker.3('M Het is inmiers op voorhatid nioeilijk in te schatten op
welke dagen er gedurende een aantal uur per dag iliet zal kuimen worden gewerkt. Het betreki
hier naar ik nieen evenwel een schijilotizekerheid. Een verschaffer die de bouwtijd iii kalen-
derdagen uitdrukt, zal veelal rekening houden niet een gemiddeld aantal werkbare werkdagen
en waarschijifjk een buffer inbouwen.369 Het voorgaaiide neeint niet weg dat een uitvoe-

"14  Er wordeti in het wetsroorstel tot beschernling van de cotisunietit in de woningbouw tiog enkele bijko-
Iiie,ide vernieldingen getioenid. ZO dielit de datuill rail verzakilig aan het rei-lit vati tiatrekkilig te wordeti

vernield eti dieiieti ook de stedetibouwkwidige vergutiiiitig eti de daaraan gehechte eii door de overheid
goedgekeurde platitieti aan de akte te worde,i toegevoegd. Zie BK 27 februari 21 M 17.,ir.  2942/(M)1. p.  9.

ii,5  Zie Ook 1)er·roe,· 2(HM), Iir. 1(,9. p. 73. Bzirsseiis 2(Mil. tir. 384). p. 298: Verbeke & Vatihove 21)(13. p. 31.
De itidieiiers vati het wets\·oorstel doeti er echter tic,g eet i schepje bovetiop. althaia zo lijkt het. Zij zij,1
voorstatider van eeii 'all-iti' prijs. 'All-iii' iii de zin dat eeti wettelijk vernioedeii zou fiioeteii wordefi itige-
voerd. waarbij  de  koop ot- aaiiiieniing wordt geacht tegel vaste prijs te zijii eii de coticrete prestaties volle-
dig eii coticreet beschreveii dieiieti te I,ordeti. Her voretistaaiide lijkt lilij meer eeli verbeterizig vati de
huidige beschertiiitig  .iii een oplossiiig \·oor een be'staand hiaat iii de W.B.

3'«'    Zie  1-)er roey  21 MN I.  lir.  98.  p.  67  die verschilletide wijzei, bespreekt waarop de  uitvoeritigdduur km  wordeii
vastgesteld. Zie <,ok Bursseiis 21 H i l,  tir. 376,  p.  296.

M,-  Zie 1)evroey 3 M MI. Iir. 98. p. 67.
3(.M Verstaat nieii otider rr·erkdagell ecliter werk,lagen sec. dan kati de verkrijger relatid eetivoudig uitrekelle,1

watiiieer de Ir·otiilig gereed nioet zijii
wi  Hij kati er ook Loor zorgeti dat er eeii lage boete Op tellilijiioverschrijditig wordt gezet.
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ringsduur die exact vast ligt in de tijd een verkrijger wellicht ilet wat ilieer vertrouwell kan ge-
ven. lk koiii  hier op tenig iii  paragraaf 3.4.  Het  trit  dat  de  uitvoeringsduur niisschieti  nog wat

;711strakker vomi zou kuntien worden gegeven, staat aan de conclusie dat 7 W.B. voldoet aaii
uitgangsptint #i iziet iii de weg.
Eeti tilet art. 7 W.B. vergelijkbare regeling treft inen a;in iii de KA/AV tiiet bijbehorende
GIW-regeling. Zo blukt uit onderdeel Il van de KA dat de verschatier de opdracht aaiuieenit
cotifomi de tot de overeetikoiiist behorende techtiische onischrijving en tekeiutigeti eii volgt
uit onderdeel III dat de totale koop-/aanneenisoni in de overeenkonist moet worden opge-
nomen. De overeetikotiist illoet op grond vati art. 6 KA verder ook het aantal werkbare
werkdagen bevatten waarbitineti de woning wordt opgeleverd. Ik heb voor wat betreti Belgif
reeds de vraag gesteld of- het uitdrukken van de bouwtijd in werkbare werkdagen wenselijk
is.37' Deze vraag wil ik hier herhalen. Teneinde verdere herhaling te voorkomen, sluit ik voor
de beantwoording aan bij hetgeen ik eerder iii deze paragraaflieb betoogd. Ik voeg er nog wel
aan toe dat de Nederlatidse verkrijger over iets 111eer hotivast beschikt dati de Belgische. Zo
volgr uit eeti voettioot bij art.  14 AV dat een jaar geniiddeld ongeveer  180 werkbare werkda-
gen kent.372 Het mag tegelijkertijd duidelijk zijn dat het hier slechts een schatting betreft en dat
de  verkrijger  aan het aantal  van   180 geen harde aatispraken  kan  ontlenen.   Het  vorenstaande
overziende, kati worden geconcludeerd dat de verkrijger goed geinfonneerd is over de aspec-
te11 prijs, kwaliteit en tijd en dat er is voldaan aan uitgangspunt 4i.

3.2.1.2    Prijs-, tijd- e,1 Invaliteitsrisico's: ititgal,gspimt 4ii

De toetsing vati de iii paragraaf 3.1 opgesonide regels aaii uitgangsputit 4ii koiiit voor eeii decl
tieer op eeti herhaling van zetten. Ik kan over verschillende regels dan ook kort zijn. Zo vol-
doeii de genieenrechtelijke artt. 3:44 lid 1 jo. lid 3,6:228 NBW en 11(19, 1110, 1116, 1117
BBW omwille van soortgelijke redenen als genoenid in paragraaf 3.2.1.1 niet aan uitgangspunt
4ii.-'n En ook de - op de goede trouw gebaseerde - precontractuele itiforniatieplicht van de
Belgische verkoper beatitwoordt niet aan dit uitgatigspunt. Er zijii nuj - net als in het kader
van uitgangspunt 4i - geen uitspraken bekend die de conclusie wettigen dat de Belgische ver-
schaffer de verkrijger moet behoeden voor prijs-, tijd en kwaliteitsrisico's. De hiervoor be-
doelde plichi voldoet derhalve eventiliti aaii uitgatigspittit 4ii.
Een artikel dat in het kader van uitgangspunt 4i onbesproken is gebleven, is art. 7:17 lid 1 jo.
lid 2 NBW. Er vloeit uit art. 7:17 lid 1.io. lid 2 NBW, zoals gezegd, een niededelingsplicht
voor de verkoper voort. De verkoper 1110et de koper - kort gezegd - itilichten over gebreken
aan de zaak waarvan hij kennis heeft of behoort te hebben, waar de koper niet van op de
hoogte is ofbehoort te zijn en die voor de koper van belang kunnen zijn. Er kleven de nodige

-n"  De iiidietiers van het wetsroorste] tot beschenizitig \·a„ de cotisuiiietit iii de wotiitigbou,1 4111 vaii nietwig
dat het voor de bouwheer of verkrijger veel duidelijker nioet zijn  wantieer de aaii,ienier  of overdrager de
wotutig zal levereti ofde bouwwerken zal beifindigen. Zo dieneix de aanva,i datuni. de uitvoeritigs- of le-
veritigteniiijii  eti  de  ititvoerings-  of leveritigsdatt,111  te  \vordeii  \·eniield  oni de verkrijger of opdrachtgever
een duidelijker beeld te geve,1 van het ogenblik van de beifitidigi,ig vaii de werketi. Zie BK 27 februari
3)(17, tir. 2942/IM)1. p. 6-7.

3- 1    Vgl.  Hniggeniali 2( M 1(,1.  p.  56.
3-2    Zie  R\·A   18  augustus   1999,  tir.   2< I.648  (,iiet  gepubliceerd):  12,A  22 juli  2( M 15.  tir.  27.611 (tiiet gepubli-

ceerd).

·'r·'   Het voretistaatide ii,ipliceert dat ook de precotiuactuele itifomiatie- of mededelitigsplicht die is gebaseerd
op deze regels iliet voldoet aan uitgatigsputit 4ii. Zie ook,ioot 344 en 348.
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n,idelen aan deze niededelitigsplicht. De mededelingsplicht van de verkoper heet-t in de eerste

plaats allee11 betrekking   op feitelijke gebreken   (lees:   kwaliteitsrisico's).   Dus   niet op prijs-   exi

tijdrisico's. Een plausibel tegenargument is dat prijs- en tijdrisico's vaak de indirecte conse-
qzietities zun vaii t-eitelijke gebreketi. Het is desotidailks de vraag of-ieder kwaliteitsrisico er toe
leidt dat het 'normaal gebruik' van de woning wordt aangetast, en daar gaat het uiteindelijk
toch 0111.374 Ik waag dat te bemijfelen eii koni verderop nog terug op de temi 'nomiaal ge-
bruik'. Een nveede kritiekpunt  betreft  het  feit  dat de rechtspraak inzake de mededelingsplicht
van de verkoper erg casuistisch van aard is.375 Het feit dat een verkoper verplicht is aan de ko-
per niede te delen dat er zich iii de bestaande tuill een olietank bevindt, betekent nog niet dat
hij ook verplicht is de koper ran eeii nog Ie bouwen nietiwbouwwoiiing iii te lichten over
kwaliteitsrisico's. Tot slot nog iets over de beoordeling van noti-contornliteit en de - daannee
samenhangeiide - onderzoeksplicht van de koper. We zageti iiiiniers dat uit art. 7:17 lid 1 1.0.
lid 2 NBW ook een otiderzoeksplicht voor de koper kati voortvloeien. Welke eigetischappeti
iiiag de koper op grond van deze bepalitig nu verwachten en hoeft hij iliet te benvijteleti? De
koper tiiag op grotid van de otiderhavige bepaliiig verwachten dat de onroerende zaak die ei-
getischappen bezit die voor een tiomiaal gebruik nodig zijii en waar\'ati hij de alivezigheid niet
behoetile te benvijtelen. Het is voor eeti verkrijger evenwel erg lastig te bepale11 waimeer er

37(,
precies sprake is van een nomiaal gebruik en waimeer er op hem een onderzoeksplicht nist.
Bij de beoordeling van (tion-)confortiiiteit iii haar algenieenheid speek initiiers een groot a.111-

tal factoren een rol-377 en - wellicht belangrijker - de tel Iii 'tioniiaal gebruik' geeft weldra aaii-
leiding tot disc,issies.13' Als er overigens al een onderzoeksplicht rust op de verkrijger. Zo blijkt
uit de rechtspriak veelal dat op een koper een plicht nist 0111 bestaande zaken op huti waarde

te onderzoeketi, alvorens tot aankoop over te gian.
Welke les kan uit het voorgaande worden getrokken? Het is vrij omslachtig om op grond v.111

art. 7:17 lid 1./o. lid 2 NBW de vereiste inforniatie op tatel te krijgen. Het is voorts oilzeker of
de juiste inf-orniatie wel ter tatel zal konien, te weten intbniiatie over kwaliteit- prijs- eli tijdri-
sico's. De lezer begrijpe illu goed: ik betoog hier titet dat art. 7:17 lid 1.io. lid 2 NBW voor
tell verkrijger zonder waarde is. Integendeel. War ik Zeg is dat de reikwijdte en waarde van dit
artikel itt ht·t k·,idet· i,ait tii((41,(c,spit,ir 4ii te wenseii over laten. lk zoii het otiderhavige artikel -
satiienvattend - dan ook willen beschrijven als een 'an sich' geeigend 111iddel dat echter onvol-
doetide is toegespitst op het beoogde doel.  1)e conclusie luidt dat het onderhavige artikel tliet

voldoet aan voomield uitgangspunt.
De artt. 7:754.7:753 lid 2 NBW en de Belgische rechtspraak itizake de aannetiiitig vati werk
ketitieti vooniielde bezwareii iliet ill de zin dat deze regels eenduidiger zijii en nlitider vragell
oproepen. De Nederlindse en Belgische verschaffer moeteti de verkrijger in de precotitractue-
le tlise van de overeetikotiist op grotid v.in voornielde regels infonneren over onjuistheden in
de opdracht.  Her atitwoord op de vraag of - en zo ja iii welke mate - er op de verschaffer een
precontractitele intomiatie- ot- waar.schuwingsplicht nist, is onder iiieer afhankelijk van twee
factoren.37" Ten eerste zal de verschalier de verkrijger 111oeten infoniieren over onjuistheden,

3-4 Vtd. Hockx 21 H 13. p. 144- 1-45.

3-5   Vgl.  Oratije & Schreurs 2( M }2. p. 945-946.
'-"  Vgl. Le Iloy 2twIS, p. 231.
3--    Zie Le  12oy 21)1 15.  p.  251 1-251.
3-h Zie over het begrip tiomia.11 gebmik ook Van 11-ossuni  21 M  6,  p. 359-363.

r.  Zie over de t-actoret i die vati belang zij 11 Foor de aatitianie van tell ilit-orniatie- of waarschliwiligiplicht
Goossetis 24 M 13. tir. 868. p. 779-781): Jatiseti & Jaiisse,1 2(M,4. p. 367: Bouwrecht iii kort bestek 24 * 17, p
365-366: Chao-1)uir·is 3 *17. p. 235-236: Asser-Vati den Berg 21 M 17 (5-11Ic). tir. 99,  1117.
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die  heni iii het kader vati  de opdracht daadwerkelijk zijn opgevalleti of- hadden tiioeteti opval-
lell.

3811 Ten tweede is van belang dat het type opdracht een rol speelt bij her bepaleii van de
zwaarte  van  de  int-ortiiatie-  of- waarschriwingsplicht.'"'   De  vraag  die vervolgeils iiatuurlijk rijst,
is hoe het type opdracht precies van iiivloed is op de zwaarte van de precontractuele informa-
tie-  of- waarschuwitigsplicht.  Het atitwoord hangt kort gezegd satiien  tiiet de hoeveelheid  ill-
vloed die de verkrijger op de kwaliteit kan uitoefenen.382 Hoe concreter de verkrijger zijn
wensen heeft vastgelegd. des te iizeer het precontracniele detikproces van de verschafier zich
richt op de berekening van de prijs en minder op de wijze hoe die wetisen moeten worden
uitgevoerd.·'8-' Voor model 3 betekent een en ander dat de Belgische en Nederlandse verschaf-
fer otider nieer zullen nioeteii nagaan  of de wensen  van de verkrijger aansluiten bij  huil eigeti
standaardontwerp.
Welke risico's zijn  nu  onderwerp van de precontractuele intorniatie- of waarschuwingsplicht
vaii de verschaffer? De Belgische en Nederlatidse verschaffer dietieti de verkrijger iii ieder ge-
val te wijze11 op onjuistheden in zijn opdracht die de kwaliteit van de wonitig betreffen. De
verschatier zal de verkrijger iii beide latideti ook tiioeteii itifortiiereii over otijuisthedeii die tot
prijsproblenien kuntien leiden.384 Denk aan rekeiltouten. De Belgische eti Nederlandse ver-
krijger lijkeii echter minder goed geinfomieerd te zijn over onjuistheden in de tijdsplanning
Deze beperkitlg leidt voor wat betreft art. 7:752 lid 2 NBW niet tot onwenselijke uitkonisten,
onidat deze bepaliiig doelbewrist enkel betrekkiiig heeti op onjuistheden iii gegevens welke
voor de prijsbepaling van belang zijn. Anders oordeel ik over de inforniatie- en waarschu-
wingsplicht die ligt besloten in de Belgische rechtspraak en art. 7.754 NBW. Hoewel een op-
dracht van een verkrijger gelukkig niet zo snel een onjuistheid in de plaiming zal bevatteti,
lopen de Belgische precotitractitele itifortiiatieplicht en art. 7.754 NBW op het punt vati tijdri-
sico's wel elligszins ilit de pas illet uitgangsputit 4ii. Deze regels voldoeii derhalve sleclits be-
perkt aan dit Uitgailgspulit.
Er is nog een andere reden waarom de Belgische precontractuele iiifonnatieplicht niaar be-
perkt tegetiioet kotiit  aaii uitgangspunt 4ii. Deze plicht kan nanielijk vervallen ot-er kan op de
verschaffer een zogenoemde verniinderde itifonizatieplichkN' kotiien te nisten, itidien de ver-
krijger zich oniniskenbaar itiniengtf*' iii het bouwproces en ter zake over de 11odige be-
kwaainheid '07 beschikt. 388 Vertaald naar 111odel 3 beteketit dit het volgende. De verkrijger

z""   Zie  art.  7:754  NBW;  12.  Volckaert,  tioot  oiider Gent  17 111ei  1985,  T..4,1,1,1.   1987,  p.  2,6,  Atinverpeti  8
f-ebruari 1999, T. A,um. 1999, p. 249 (zotider duidelijk otiderscheid tusseti de precotitractziele eti cotitrac-
tuele itiforniatieplicht).  Zie ook  I ourvoyeur 2( M M I.  p.   115,  Goossetis 2( M ).3,  tir.  888,  p. 801-8()2; Goosseiis
21)( 14. p. 889: Jailsen & Jalisse,1 2(M 14. p. 367-368. Asser-Vall de,1 Berg 21)117 (5-IIIc), lir. 99,  1 4 )7.

wi    Zie  Goosseiis  2(M).3.1ir.  868. p 779-78( 1: Jailsen  & Jatissen  2(* 14,  p.  367:  Asser-Vati  de,i  Berg 21 M)7 (5-IIIc).
nr. 101, 107.

iwi  Zie Jaliseti 2,)(11, p. 115-131), Jatiseti &Jatisseii 2(H)4, p. 369 e.v.
183  Zie Jansen & jaiisseii 2(104, p. 37().
384 Zie art. 7:753 lid 2 NBW: art. 7:75-1 NBW. Zie ook Goossetis 2(*13, lir. 888. p. 84)1-802 niet zenvijziti-

gel]
wi  De datisprakelijkheid ka11 wordeii verdeeld iligeval v.iii eeti veniiitiderile ilitoniiatieplicht.
m   Er diellt sprake te zijn vall  eeti duidelyke en otidubbekititiige i,iniengilig. In Ieper 12 oktober  1998.  R. 11'

2(*11 -1,2. p. 926 oordeelde de rechter dat dit idet het geval was, otiidat de bouwheer geetiszitis voorschreef
hoe eiseres haar werk dielide uit te zoeren eti nier welke niaterialen. Zie over de 'effectieve tussetikonist'
tevelis  Hasselt  16 jutii   1994, Linth. Reditsl. 1994,  p.  242.  Zie ook Uytterhoeven  3 M 14.  p.  931 1.

w-    Zie  Charleroi  6  september  1994../. L.lf. B.   1995.  p.   1344:  Brussel   13  september   1995.  R. 11'.   1997-98,  p
879.  Zie  iii  algemetie zin Hasselt 4 t-ebruari   1998,  R. li  .   1999-(M 1,  p.  823.  Zie  ook  Goossetis 2(,( 0.  ilr.  857-
865. p. 769-777.
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oet-ent in 111odel 3 een substailtiele itivloed uit op de kwaliteit van de woning. Dit kan beteke-
tien dat hij zich onniisketibaar innietigt iii het bouwproces. Her is bovetidien niet ontiiogelijk
dat hij ter zake over de liodige bekwaainheid beschikt. De inforniatieplicht van de Belgische
verschager kati derhalve ven·allen of worden vertiiitiderd, hetgeen betreurenswaardig is.  Kri-
tick  treti tiieer bepaald de gedachte dat een verkrijger geeti of- een  venizinderde behoetie  heeft
aan  intorniatie,  wanneer hij zelf kennis  rail zaketi heeti.  Waar het  op a;in zozi nioeten konien
- of beter: waartoe het beperkt zoii nioeteii blijven - is de vraag of de verschaffer gelet op zijii
deskundigheid de verkrijger 111oet infoniieren:89 Hoewel een en atider een bedreigiiig is voor
de verkrijger iii Belgie, mag de iinpact op voorhand niet worden overschat. Er is natiielijk niet
zoliiaar spr.ike van een otinilskenbire iiitiietigitig. Eeii verkrijger zal verder in begitisel geacht
wordeti otideskiindig te zijii. Er bestaaii natuurlijk ilitzonderingen op deze veronderstellitig,

391 1tizaar dan nioet er wel sprake zijn van nadere onistandigheden.   Anders gezegd: de deskuii-
39i

digheid dan wel bekwaaniheid van de verkrijger is zeker geeti autotiiatisnie. Het vore11-
staatide laat echter oiiverlet dat er hoe d.711 ook sinlaties deiikbaar zijii, waariii de beschenning
vati de Belgische verkrijger mitider effectief zal zijn daii die van de Nederlandse.3"2
Een met de precontracatele ititormatie- ot- waarschuwingsplicht vergelijkbare regel vloeit
roott liit de rechtspraak inzake de koop-/aanneniingsovereenkonist. De precontractuele waar-
schuwingsplicht is iii her kader van de koop-/aantieniingsovereetikonist wel minder expliciet
dan in het kader van art. 7:754 NBW eii andere algeniene voonvaarden. Ik niaak een korte
uitstap   tiaar  deze   'andere algeniene voorwaarden'. De reden hiervoor zal weldra  blijken.   De
uitspraken  van  de  R.vA  itizake  algeniene  voonvaardeti - zoals  de UAV 1989393  -  wijzeii  uit
dat de datitieiiier de opdrachtgever zal moeten infortiieren over onjuistheden ten aanzien van
de kwaliteit van de woning en 1110gelijke prijsproblenien. Net als art. 7:754 NBW lijkt ook de
RvA niinder oog te hebben voor mogelijke onjuistheden in de plaimitig van de verkrijger.

Gelukkig zullen dergelijke onjuisthede,1 zich idet iii grote getalen voordoen. Problematischer
is dat uit de rechtspraak van de R.vA volgt dat hij op het niveau van het vaststellen van de aan-

wh   Zie Hasselt  16 juni 1994. Littib. Rcditsl. 1994, p. 242, Ieper 12 oktober 1998, R.if . 21*}14,2. p. 926. Zie
iii algenietie zin H.isselt 4 t-ebruari 1998. R. 11'.199941(1. p. 823. Zie ook Flanline & Flatiinie 1991, p. 16(1-
162 iiiet vem'ijzitigeil, Goossetis 2(,1 LJ, i ir. 887, p. 8( % 48( ,1, Goossens 2(1(,4, p. 889-89(1. Ik ga er - bij ge-
brek aaii eet, ditidelijk otiderscheid iii de rechtspraak e,i literatuur - Van uit dat de regel itizake het ren·al-
le,1 of verlilinderen vall Lie iliton),atieplicht ook geldt iii de precoiitractuele fase.

38"   Zie Bouwrecht iii kort bestek 2( M 17, p.  366.

191'   Zie over de gevolgeii  vali  eeti  opdrachtgever die zich laat bijstami  door eeti derde Goosse,is 21 M 13,  tir.  864,

p. 775-776.

i"I  Zie Goosselis 211(l3, iir. 887, p. HIM)-8(11.
392  Het hierboveli genoemde Belgische nadeel kleet-t iliet aail de Nederlandse precolitractitele waarschi,witigs-

phihi. Mimeer me,i de detiklijii vati de Hoge Rxid volgt. Ik Hoge Raad 111eetit dit de eiikele onistali-

digheid dat de opdraclitgever \·oldoetide deskundig is 0111 de fout te onderketineii geen rechtvaardiging is
0111 ilier te w.larschuweli. O,igeacht de deskundigheid va,i de opdrachtgever nioet de Nederlatidse aa,itie-
nier  derhal\'e  waarschiiweii.  Zie  Hlt-   18  septeniber  1998.  X7  1998. 818 (KPI/Leba):  HR  8  septeniber
3 W 16.  .\7 21 X 16.  49 4  (Kiirket ii ey e r/ Ottink) .  Zie  o ver  de  rol  van  de  deskut idigh ei d  m i  de opdrachtgever
M.A.M.C  Vall dell Berg. 110Ot otider 1-ilZ H oktober 2( 1114 (NSC/Pongers).  BR 24 K 15,  p.  637-641):  Asser-
Vai i  deti Berg 3 M )7  (5- 11 Ic),  iir. 99:  Ch.10-1 )uivis 211( 17,  p. 231  e.v.  Er best:lat weliswaar eeli verscliil tzi3sel 1
de betiaderiiig vati de Hoge Ra.id e,i die vati de RvA, niaar de toepasselijklieid van de wettelijke regeling
r-a,i de datitieniiiig van werk bren-4 Idet zonder nieer nice dat de 11.vA bevoegd is.

3' 3  I)e UAV zijii bedoeld \-oor de mclitiotiele sitiiatie  ·aarbij de agititiemer bouwt naar een ontwerp dat heni

door de opdrachtgever ter uin·oeritig \\·ordt voorgelegd e,1 waarbij de uitvoeritig kati geschiedeti onder 'di-
rectie'  van de opdrachtgever.  Zie Asser-Van deii Berg 2(M 17  (5-Ilk). lir. 8.  Ik kom verderop tel-ug op de

rol vati de UAV 1989.
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sprakelijkheid van de aannemer ook de deskutidigheid aan de zijde vati de opdraclitgever
pleegt niee te wegen. Deze benadering kati ertoe leiden dat er geen waarschuwingsplicht

3'/4wordt aarigetionieil.
Waaroin  nu al die aandacht voor algetiiene voorwaarden zoals de UAV  1989? Eeti  tiiogelijke
redenering is dat vooniielde zienswijze van de RvA ook geldt teil aanzien van de koop-
/aantieminpovereetikonat. Alvorens negatieve conclusies te trekken, wijs ik evetiwel op het
volgende. Het is zeer de vraag of de rechtspraak van de RvA inzake atidere algenietie voor-
waardeli 111ag respectievelijk nioet warden doorgetrokken tiaar de KA/AV 111et bijbehoreiide
GIW-regelitig. Het feit dat de precontractuele waarschitwitigsplicht van de verschaffer iii het
kader van de koop-/aannemitigsovereenkonist, zoals gezegd, minder expliciet is get-ortiiuleerd,
kati   diarbij   een   rol spelen. Vatia f  I  jatiuari 2<)(,7 worden alle geschillen bovendien beslecht
door het AIG ot-de gewone rechter. Eii dits iliet nicer door de R,vA. Het is goed tiiogelijk dat
her AIG eeii andere koers zal gaati vareti. Dit is echter speculatiefen ook het otiigekeerde kati
het geval zijn. Waar ik verder nog op Wil Wijzell, is dat - wairieer nien aatineenit dat er iii de
KA/AV met bijbehorende GIW-regeling geen precontractuele waarschuwingplicht is te vin-
deii - de verkrijger een beroep kati doen op art. 7:754 NBW van de regeling vati de aaillie-
tiiing. Het probleeni inzake het illeewegen van de deskutidiglieid van de opdrachtgever speelt
hier tiiet. Hiervoor heb ik echter laten zien dat ook art. 7:754 NBW niet ideaal is. De balatif
opniakend, concludeer ik als volgt.
Er rust op de verschaffer in het kader vaii de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeliiig hoe
dan  ook een precontractuele waarschuwingsplicht, waar - in nicer of nundere mate - haken
eli ogen ain zitten.  Hoe nien het aldus ook wendt of keert, de KA/AV tllet bijbelioreiide
GIW-regeling voldoeii etikel beperkt aan uitgangspunt 4ii.

3.2.2 Tusse,lio,letilsie

Het voorgaatide Wijst uk dat de bescherniitig V.in de verkrijger - voor wat betreti boziwpro-
cestijodel 33"5 - iii beide landeii verschilt al naar gel.ing de regels die van toepassing zijn op de
overeetikoinst tzisseii partueti.
De aiialyse van het Belgische recht leert otis dat de koop- en aannenlingsregeling niet voldoen
ain uitgatigspunt 4i. De verkrijger is in Belgie wei goed geititomieerd over de prijs, de opleve-
ringsterniijn en de kwaliteit van de Woning, itidien de W.B. vaii toepassitig is. Ik wijs op art. 7
W.B. Het behoeti get:11 betoog dat deze verschillen in bescherniing onwenselijk zijii. De doel-

stelling van de verkrijger is itiimers seeds dezelfde: her verkrijgen van voldoeiide infornlatie.
Het is dan toch vreeiiid oni de verkrijger iii het ene geval de 110dige bescheniiitig te bieden eii
dat iii het andere geval na te laten. Denkbaar is nog dat de koop- en aanneniingsregels bewust
geen ideale voorzieningen bevatten, onidat de beschenning van de verkrijger al in het geiiieiie
recht is geregeld. Niets is minder waar. Er is evenwel nog iets. De Belgische regelgever kati
nat„,irlijk ook hebben gedacht dat een aparte voorzienitig iii de regeliiig vaii de koop eii de
aatiiietiling vati werk niet nodig is, otiidat de verkrijger in alle modellen een beroep kati doeti

1.,4 Zie Vati Wij,igaarde,i & Chao-Ditivis 24 M )6. dl. 14, lir. 783-784: Asser-Vati den Berg 311 17 (5-Illc). tir.
11)(1:  Chao-1)uivis 2111 17. p. 232.  Deze betiadering vertoontenerzijds overeetikonisten  lilet de Belgische re-
gel op dit putit eii a,iderzods verschillen niet de deilkluii van de Hoge liaad. Zie Asser-Van deti Berg 21 M 17
(5-1IIc), tir. 99-1(1(1. Chao-I)itivis 2(M)7, p. 231-234 die meent dat de rechtspraak Vall de Hoge IUad et, de
1ZvA nutider uiteetdopen dati men op het eerste gezicht zou delike, 1.

3.':  De grotid is afko,iistig vati de verschager eti de verkrijger oet-ent eeti substatitifle iii\·loed uit op het staii-
daardo,itwerp rati de verschaiTer die de wotii,ig bouwt.
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op het ideale art. 7 W.B. Een aardige gedachte, ware het iliet dat er specifieke situaties kumien
eli zullen zijn, waarin de W.B. niet van toepassing is en partijen moeten terugvallen op de on-
toereikende koop- en aannemingsregels.-"M'
Het is voorts betreuretiswaardig dat het Belgische recht ook voor wat betreft uitgangspunt 4ii
verschillen vertoont. Zo beantwoordt de regeling vati de koop tiiet aan dit uitgatippiint, ter-
wijl de aaimemingsregels - zij het beperkt - wel waarborgen dat de verkrijger geYnfornieerd is
over de risico's die aan het verwezenlijken van zijn prijs-. tijd-, en kwaliteitsvenvachting in de
weg kunnen stian. En dan is er nog de W.B. De opsomming van te toetsen regels Wist uk dat
de W.B. geen voorziening bevat ten aatizien van uitgangspunt 4ii. De verkrijger is op grond

vati art. 3 W.B. derlialve aangewezen op de regeling van de aannetiling van werk ofde koop.
Ik volsta irtet eeti verwijzing tiaar hetgeeti ik daar hiervoor over heb gezegd. En her geniene
recht? Het Belgische geniene reclit is niet bij niachte oni de verschillen in bescheniiing weg te
1191-1 le Il .

Her Belgische eti Nederlatidse recht vertotien de nodige overeetikonisteii. Net alf iii Belgif
voldoen iii Nederland de koop- en aaiuiemingsregels niet aan uitgangspunt 4i. En net als de
W.B. beatitwoordt de Nederlandse KA/AV met bijbehorende GIW-regeling weer wel aan dit
ititgatigsputit. Gewezeti kan wordeii op de onderdelen 11, Ill KA eti art. 6 KA. Het is verder
betretiretiswaardig dat ook het Nederlatidse geniene recht iiiet tegenioet konit aaii uitgangs-
putit di en het verschil iii beschemiing derhalve niet ileutraliseert. Eeti niogelijke verklamig
hiervoor is dat de Nederlandse regelgever heeft gedacht dat er reeds een - door middel van
zelfregiileritig ontwikkelde - ideale regel voorhandell is, waardoor extra reg:ulerend optreden
niet vereist is. De KA/AV met bijbehorende GIW-regelitig zon echter niet autoiiiatisch van
toepassilig, maar 1110eteti expliciet wordeii overeeiigekotiien russell partijen. Zo bezien is er
wel degelijk sprake van een leeiiite iii het getiietie recht en tiattiurlijk de regelitig van de koop
eii de aannenlitig Van werk.
Eeti ander punt waarop het recht van beide landen overeenkonisten vertoont, is de bescher-
tiling van de verkrijger in het kader Vall uitgangspunt dii. Zo beaiinvoordi de regeling van de
koop ook iii Nederland niet aan uitgangspunt 4ii. Er bestaan ecliter ook verschillen tussell bei-
de landen. De Nederlandse regeling van de aannetilitig van werk beantwoordt bijvoorbeeld

beter aan uitgatigiputit ·lii dati de Belgische. Voorts kati worden opgenierkt dat de KA/AV
niet bijbehorende GIW-regeling beperkt voldoet aaii uitgangspunt 4ii. Een blik op het genie-
tie recht bevestigt ten slotte enkel de gedachte dat de bescherming van de Nederlatidse verkrij-
ger iii  nicer of niitidere niate Ie weliseti  over laat.

3.2.3 Dc overige bottity,roces,tiodellcit

3.2.3.1       Dc i,11,lot·d t'ail liet type 1,01,11,proces„todel  'i,1 abstracto'

We zagen hiervoor dat de bescherniing vaii de verkrijger iii bouwprocesmodel 3 verschilt al
naar gelang de toepasselijke regels. De mogelijkheid bestaar dat diens beschenning ook varieert
al tiaar gelatig her toepasselijke bouwprocesniodel.

w' Het toepassitiggebied vati de W.B. doet in de praktijk de nodige ,rageii rijzeii eii de W.B. wordt vok
onizeild. Zie hoofilstuk 4 paragraaf 3.1.2.
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De verkrijger zal  iii de tiiodellen  1397 eti 5'"H eens te ineer behoette hebben aan prijs-, tijd- eii
kwaliteitsintorniatie zoals bedoeld iii uitgangspunt li. Her t-eit dat hij iii deze tiiodelleti Iiiaar

zeer beperkt invloed heett op de kwaliteit van de woning, leidt er ininiers toe dat hij uit eige11

hoofde over nlinder (kwaliteits)itifor,natie beschikt. De beperkte invloed die de verkrijger iii
deze modelleti kati uitoefetieii, heef-t ook gevolgen voor de zwaarte vaii de precotitractuele iii-

fortiiatie-  of waarschuwing plicht.  die  iii het kader vati  ziitgatigsp,int  lii  een  rol  speek.  Deze
pliclit konit er in voonnelde iliodellen onder nicer op 11eer dat de verschaffer de verkrijger zal
moeten wijzen op risico's, die aati het licht konien bij het atitenimen van Zijn ontwerp op de
atbo,iwdetails wair de verkrijger itivloed op heeft.
De bouwprocesiiiodelleii 26"" en 44'" zijti in feite het spiegelbeeld van de tiiodellen 1 eii 5. De
vraag koiiit boven wat dit iii casu betekent. De verkrijger bepaalt in de niodelleti 2 eti 4 geheel
zelf hoe de woidng er uit koiiit te zieii, waardoor hij  iii  wat tiiindere 111;lie behoetie heett aati
prijs-. tijd en kwaliteitsitiformatie zoals bedoeld in uitgangsputit 4i. Het feit dat de verkrijger iii
de niodellen 2 en 4 het oiitwerp vervaardigt, heet-t ook gevolgen voor de zwaarte vati de pre-
cotitractuele informatie- ot-waarschuwingsplicht. Deze plicht is in het kader van tlitgaligSpitilt
4ii van belang. De precontractuele infomiatie- ofwaarschuwitigsplicht spitst zich iii de tiiodel-
len 2 en 4 etikel toe op het waarschuwen van de verkrijger tegen oiijuistheden. die de ver-
schaffer iii her kader van zijn prijsaanbieding had 111oete11 ontdekken.

3.2.3.2       De invioed  van  het  type bottivproel'Smodel  'iii  coticreto'

Wat betekent het voorgaatide liu voor de mate waarin het Belt:ische en Nederlandse recht iii
de bouwprocesmodelleti 1 t/ni 6 voldoen aan uitgangspunt 4?
De ten aanzien vati het Belgische recht getrokkeii tusseliconclusie is voor wat betrefi ukgaiigs-
punt 4i hetzellde iii alle bouwprocesniodellen. De W.B. is ininiers op alle niodelleti van toe-
passitig en ook de overige regels lijken nier tot een andere conclusie te leiden. De kous is
hieniiee echter niet aE Het feit dat de Belgische koopregels niet beantwoorden aan uitgang-
pzint 4i is in de modellen 1 en 5 nanielijk eens te nieer problematisch. Zoals gezegd bescliikt
de verkrijger iii deze modellen uk eige11 hootile over ininder infoniiatie en is hij veel lileer
aatigewezell op intorniatie van de verschaffer.
Het type bouwprocesiiiodel leidt verder ook voor wat betrelt uitgangspunt lii tot een wat an-
der beschermingstiiveau van de Belgische verkrijger. De zwaarte van de precontractuele iii-
fortiiatieplicht van de verschafTer is in de Iiiodellen 2 eti 4 zoals gezegd aliders dan ill liiodel 3,
onidat de verkrijger iii deze niodellen het ontwerp vervaardigt. lk begrijp goed dat het voor de
zwaarte van deze plicht verschil nwakt of de verkrijger dan wel de verschali-er her volledige
ontwerp vervaardigt,  maar wijs er wel  op dat hoe nicer keuzes de verkrijger zelf 111aakt,  des  te
111eer otijitisthedeii de opdracht kan bevatten en des te belangrijk een inforniatieplicht tegen ri-
sico's is. Her gebrek aan eeti ideale infortilatieplicht van de Belgische verschaffer is iii de 1110-
dellen 2 en 4 dan ook eens te meer nadelig voor de verkrijger. De vraag rijst zelfs ofer iii deze
tiiodelleti op de verschali-er uberhaupt wei een i,it-omiatieplicht rust. De int-omiatieplicht kati
nanielijk vervallen  of worden  vemunderd,  indien de verkrijger zich werkelijk iniizengt iii  het
bouwproces eii ter zake over de 110dige bekwaanilieid beschikt.

19-  De verschafTer verschaft zowel de grotid als het ontwerp en bouwt de wotiiiig
M  I)e rerkrijger bre,igt de grotid in e,i de verschaffer zorgt voor het otitwerp eli de uinoerilig
'9"  1-)e verkrijger verschati de grolid ell de verschaffer botiwt Iiaar het oiltwerp van de verkrijger cell woilitig.
4"   1)e  verschaffer bretigt  de  gro,id  iii.  de  verkruger verraardigt  het o,itwerp  e,i de verschaffer bouwt  de  wo-

1111 ig
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De Belgische verkrijger vervaardigt in de niodelleti 2 en 4 het ontwerp, hetgeen zoniaar zou
kittitieii betekenen dat hij zich werkelijk intiiengt iii het proces. Hij zou in deze modellen ook
over de nodige bekwaaniheid kunnen beschikken. Hiervoor zagen we echter dat het ant-
woord op de vraag of de verkrijger ter zake over de betiodigde bekwaaniheid beschikt, steeds

zal afhangen vati de concrete onistandigheden van het geval. Hoe dati ook, het ontbreken van
een precontractuele infomiatieplicht tegen risico's zou met nanie in de modellen 2 en 4 voor
de verkrijger zeer nadelig zijn. Wat verder te denken vati de niate waarin de Belgische verkrij-

ger iii de niodellen 1 en 5 geinformeerd is over risico's? De zwaarte van de precontractuele iii-
forniatieplicht van de vet·schaffer is in deze modellen beperkter dan in model 3. De opdraclit
van de verkrijger zal in de modelleti 1 en 5 in de regel echter ook ininder onjuistheden bevat-
ten, 0111dat hij inaar een beperkte itivloed op het ontwerp heeft. En dat heeft weer tot gevolg

dat het belang van de precontractuele inforniatieplicht wat minder wordt.
De 111ate waariii de bescheniutig van de verkrijger varieert, is in Nederl;ind ilog Wat groter d;Iii
iii Belgie. De KA/AV met bijbehorende GIW-regeling zijn - anders dan de W.B. - namelijk
slechts van toepassing op de modellen 1 en 3. De in het kader van uitgangspiint 4i getrokken
tussenconclusie kan daardoor enkel worden doorgetrokken naar bouwproce9111odel  1.  Het  vo-
renstaande inipliceert dat de Nederlandse verkrijger - voor wat betrett uitgangspunt 4i - alleeii

iii de tiiodellen 1 en 3 de vereiste beschertiiing getiiet. Eii dan nog sleclits watilieer partije11 de-

ze regels van toepassing hebben verklaard. Verder kan worden opgemerkt dat de Nederlandse
-41,1verkrijger ten aanzien van uitgangspunt Ji in nlodel o    het nlinst goed beschemid is. We za-

gen hiervoor dat de op dit 1110del toepasselijke koop- en aannetilingsregels er iziet toe leiden
dat de verkrijger de benodigde infortnatie verkrijgt.
Ook voor wat betreft uitgangspunt 4ii kuntieti er in Nederland verschillen in bescherniing
wordeti geconstateerd. Waar ik in dat verbatid op wil wijzen, is het volgende. De trisseticon-
clusie ten aanzien van de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling kan iii de eerste plaats eti-
kel wordeti doorgetrokkeii tiaar bouwprocesniodel 1. De redetiering is dezelfile als die ik
eerder iii deze paragraaf voor war betreft uitgatigfpunt 4i heb gevolgd. Teti tweede is het zo
dat de verkrijger iii de modellen 2 en 4 wat slechter beschernid is. Zo voldoet de op deze 1110-
delleti toepasselijke regeling van de aanneining van werk enkel beperkt ami uitgangspUllt 44
ter\Vijl infomiatie over tijd-, prijs- en kwaliteitsrisico's iii deze modellell des te belatigrijk is.
Het gelilis aail een toereikende beschenning valt in de niodellen 1 en 5 per saldo evetiwel

4412

weer 111ee. lk volsta met een verwijzing naar hetgeen ik daar voor Belgie over heb gezegd.

3..1 ToctsiIN t,mi dc regets aa,1 de aliet,te,Ie i,itga,Kspwitell

Wat kan er worden gezegd over de tiiate waarin de regels - die (beperkt) voldoeti aan uit-

gang pillit 4 - beatinvoorden aan de algeillene uitgatigspunten?

3.-1.1 ,4(emm itiwa,Wspt,„t /41,3

Een regel dient iliet alleen te voldoen ami uitgatigspunt 4. nuar nioet op grond vati uitgangs-
punt 1 ook rekening houden met de belangen van de verschaffer. Hien'oor bleek onder 111eer

M    1 k  verkrijger bretigt de  grotid  iii  eti  de verschaffer zorgt  voor het otitwerp  eti  de  ttitvoeritig
4"2  1-)e Nederlalldse verkrijger geiliet iii de modellen 1 en 5 overigetis wel eeti betere beschernlitig dmi de Bel-

gische verkrijger. De Nederlatidse verkrijger kin iii deze modelle,1 inuiiers tiog beschertiiiiig olitletieii a.11 1

de regelitig va,i de aaimenling van werk respectievelijk de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling
4"1  Zie hoot-dstuk 3 paragraaf 2.1.
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dat eeii overeetikoiiist [zissen eeti verkrijger en een verschaffer, op grond vain art. 7 W.B. en de
KA/AV niet bijbehorende GIW-regelitig, een tizininitini inhoud moet hebbeti. Ee,i dergelijk
vereiste doet geen atbreuk aan de belatigen vati de verschaffer. Een verschaffer kati gelet op
zijn deskundigheid timiieluk eetivoudig eii stiel over de benodigde infomiatie beschikketi. De
verkrijger en de verschatler ilioeten er bovendien deels sanien voor zorgen dat de overeeii-
konist een 111i1iiliiuin inhoud verkrijgt. Het vorenstiande leidt tot de colicllisie dat art. 7 W.B.
eii de KA/AV met bijbehoretide GIW-regeling beatitwoorden aan uitgangsputit 1.
Eenzelde condusie is gewertigd ten aanzien v.iii de precontractuele inforniatie- of waarschu-
wingsplicht tege11 risico's zoals men die aantrett iii art. 7:753 lid 2 NOW. art. 7:754 NBW. de
Belgische rechtspraak inzake de aaililemitig van werk. En zoals deze op grond v.in de KA/AV
niet bijbehorende GIW-regeling geldt. De verschaffer is per slot van rekening grier op zij11

deskundigheid veel sneller op de hoogte van inogelijke risico's dan de verkrijger. De verschatl
ter zal bovendieii hoe dan ook steeds de wensen van de verkrijger nioeten bestuderen 0111 eeii
detin itiet- 011twerp te kuntieti 111aken, waardoor hij 7111 eeti bepaalde controle nice ontkotiit.
Het  lijkt  dan  toch een relatiet- kleine  1110eite  0111 de verkrijger  op de hoogte te stellen  vati  1110-
gelijke risico's. De vraag rijst echter ot- de verschaffer iii alle modellen even eenvoudig op de
hoogte kati Zijii van risico's. Een verkrijger die zelf veel keuzes illaakt, doet immers miiider
een beroep op de ontwerpdeskundigheid van de verschafFer. Een 011gebreidelde inforniatie- of-
waarschuwingsplicht van de verschaker zou in zo'n geval niet gerechtvaardigd zijn. De zwaarte
vati deze plicht hangt, zoals in paragraaf 3.2.1.2 bleek, echter mede af van de invloed die de

verkrijger op her eindresultaat heeft. 41 14

3.3.2 A/ ,imi iii'ow,wsnimt 24,5

I)e regels 1110eteti ook fiiiancieel verantwoord zijn. Art. 7 W.B. en de bepalingen van de
KA/AV illet bijbehorende GIW-regeling kunnen de verkrijger op twee nianieren op kosteii
jagen. De verkrijger zal allereerst tijd 11ioeten itivestereti in het verzanielen vati intomiatie teii
belioeve vaii de overeetikotiist 111et de niinimitni itihoud. Tell rweede kati de verschaffer de
kosteti  die hij zelt- iii het kader van  voornielde regels nioet maken,  verdisconteren iii de prijs.
De vraag hoe hoog voormelde kosten zijn, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is evenwel
alleszins denkb:tar dat deze kosten beperkt zijn, nu de meeste inforniatie vrij eenvoudig voor

handeti is. De verkrijger zou zoiider vooniielde regels bovendien wel cells voor veel dutirdere
verrassingen kuiinen komen te staan. De hoogte van de kosteii zal dan ook iiiet snel leiden tot
een schending van uitgangspunt 2.
De  vraag die vervolgens kati worden gesteld,  is  of er een goedkoper akernatiet- voorhanden  is
dat hetzelfde effect sorteert. De reeds besproken precontractitele inforniatie- of waarschu-
\vitigsplicht van de verschafTer komt hier in het vizier. De vervulling van deze plicht hoeli niet
schrit-telijk te geschieden. De inforinatie die op grond van art. 7 W.B. en de KA/AV met bij-
behoreiide GIW-regeling vereist is, nioet daarentegen wel op schrift wordeii gesteld. Dit

4.4 1)e hierboveli bedoelde regels beaittwoorde,1 derhalve beperkt a.111 uitgazigpillit 4 m aar volledig aa,1 itit-
gatigsputit  1. Ee,1 dergelijke co,iclusie doet iii begitisel wat gekwisteld aaii, niaar is gewettigd. ZO volgt uk
ititgai,gspunt I dat de regels moeteii waarborgeii dat er idet alleeti rekeidiig wordt gehoudet, tiiet de belati-
geti vati de c-v niaar ook niet de belatigeii vaii de verschaffer. Eii dat doeii de hien·oor getioenide regels iii
tiieer of-niitidere liiate. Eeti dergelijke Irijze I·.111 toetseii kali bovetidiell iiizichtelijk tiiakeii ofee,i regel be-
perkt voldoet aaii eeti  itihoudelijk uitgallgsptilit jUiSt onidat de regelgever te veel rekeiiiiig heeti gehozideti
met de belailge'i van de verschifii:r.

41,5 Zie hootilstiik 3 paragravt 2.2.
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brengt kosteii tiiet zich mee. Hoewel de precontractuele inforniatieplicht dan (wat) goedkoper
1111% zijn dati een overeenkonist niet eeti lilinillizini inhoud, is hier geen sprake van vergelijk-

bare beschermitigsniechatiisnien. Zo dwitigt het itiipliciete schritielijklieidsvereiste partijen nog
eeiis  goed  iia te detiken  of dit - tiu  het alletiiaal op papier staat - echt hetgeen  is dat men voor
ogeii heeti.4'"' Eeti niondelinge precontractuele iilforniatieplicht heeft dat effect niet. De schrif-
telijke o\'ereenkotiist niet ee,1 111itli111u111 inhoud brengt - anders dan de mondelinge precon-
tractuele inf-omiatieplicht - bovendien tiiee dat partijen de inhoud van de overeenkonist
tiiakkelijk(er) kuntien bewijze,1 ingeval van eeti geschil.4"7 Er is al niet al geen goedkoper eti
eveii effectief altematief voor handen.  Voomielde  regels beantwoorden aldus  aati  uitgangspunt
9
-.

Een atidere regel die voldoet aan dit uitgangspunt is de precontractuele itd-ormatie- of waar-
sch,iwingsplicht tegeti risico's, zoals die ligt besloten in art. 7:753 lid 2 NBW, art. 7:754
NBW, de Belgische rechtspraak inzake de aanneining van werk. En zoals deze op grond van
de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling geldt. Een dergelijke plicht kati er weliswaar toe

4,18leiden dat de verschaffer de prijs van de woidng verhoogt. iiiaar de financiele gevolgen lij-
keti  tiiee  te  vallen.  De  zwaarte  van  de  intoniiatie-  of waarschuwingsplicht  van  de  verschafTer
hatigr  iniiners  11iede  af van  de itivloed die de verkrijger heeft  op de kwaliteit.  En de verschaffer
zal - in ieder bouwprocesniodel - op etiigerlei niveazi sowieso de weiiseii van de verkrijger

4119      ··111oeten bestuderen oni een definitief ontwerp te kunnen niaken.     Hu zal zich dus weinig
extra 1110eite dietien te getroosten. Zo bezien lijkt de hoogte van de kosten er niet aaii in de
weg te staaii dat de intorniatie- of waarschuwingsplicht voldoet aan uitgangspunt 2. Verder is
er ook geen goedkoper alternatiet-voorhandeti. De verschaffer zal de verkrijger iliet stiel ziit ei-

4111

gen beweging van de benodigde int-omiatie voorzien.

3.4 Co„dilsic m amibet,eli,15,1

De regels die voor waI betreti uitgatig,iputit di het beste Uit de bits konien. zijii de regels iiizake
de overeenkonist met een ininimuni itilioud. ilk doel op art. 7 W.B. en de relevante bepalin-

geti van de KA/AV met bijbehorende GIW-regelitig. De verkrijger verkrijgt op grond van
deze regels de vereiste prijs-, tijd- en kwaliteitsinforniatie. zonder dat de belangen van de ver-
schaffer worden geschaad en zonder dat de prijs van de woning onevenredig stijgt. De be-
schenning die de verkrijger op grond van de koop- en aantieniingsregels op dit punt geniet,
laat iii beide landen echter zeer te wetiseti over. Ik kan voor dit verschil iii beschemung van de
verkrijger geeti goede reden bedeiiken. De verkrijger zou otigeacht de kwalificatie van de
overeetikoi,ist natnelijk over voldoende prijs-. tijd- en kwaliteitsitiformatie nioeten kumien
beschikken. Eeti betere bescheniiiiig vaii de Belgische en Nederlandse verkrijger is iii de con-

text van uitgangspunt 4i dan ook noodzakelijk. Welke acties zijn iii dat verband vereist? Eeti
overeetikonist niet een niinitiiuni itihoud - zoals nien die iii de W.B. en de KA/AV illet bij-
behorende GIW-regeling kent - ligt het nieest in de rede. Het staat buiten  kijf dat deze over-
eeilkoillst ill ieder geval de concrete prijs, kwaliteit en uitvoeringsduur mott bevatten.
De (vervolg)vraag konit boven of de regelgever de uitvoeringsditur tiioet uitdnikken in een
aantal (werkbare) werkdagen of-in een kalenderdatutii. Het uitdrukketi van de uitvoeringsduur

4'w,  Zie Loos 21%12, p. 36(1. Vgl. Baretirecht & Vati den Akker 1999. p. 37.
4, 1-7 Zie Vaii deii Berg & Dierikx 2(M,4, p. 74). Asser-Van dell Berg 2(M17 (5-I[Ic), tir. 183.

4"M  Zie iii algetiietie zin Baretidrecht & Vati deti Akker 1999. p. 24); Hardy 2(*)4. p. 27.
4 *   Zie Ook paragraaf 3.3.1.
4111

Zie iii 1116.etie,ie zin ook Bareiidrecht & Vaii deli At:ker 1999, p. 17.
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ill cell kalenderdamiii zal er - zo bleek iii paragraaf 3.2.1.1 - weliswaar nier toe leiden dat de
verkrijger beter is genit-omieerd. niaar hij kan zich er wel zekerder door voelen. Een sterk ar-
gunient is dit niet. Een doorslaggevendere factor betreft wellicht de (on)deskundigheid van de
verkrijger om vast te stellen  ot- er sprake  is van een onwerkbare werkdag.  Er zijn evenwel ver-
schillende door de RvA erkende methoden om tia te gaan of een dag onwerkbaar was of
tliet.41' De verkrijger kan bijvoorbeeld de GIW-tabellen  of rapporten  van  het KNMI raadple-
gen ofer kan worden teruggevallen op het genuddelde van 180 werkbare werkdagen.  Het be-
antwoor(len van de vraag  ofeen dag nu echt onwerkbaar is geweest of niet leidt desondatiks
vaak tot discussies:12 Zo bezien zou het in het kader van uitgangspunt 4i fraaier zijn wanneer
de Belgische en Nederlandse regelgever er voor zouden kiezen om de uitvoeringsdu,ir uit re
drukken in een kalenderdatum. Wat echter te denken van een regel op grond waarvan partijen
gezamenlijk zullen verifieren ofzich onwerkbare dagen hebben voorgedaan213 Ik vraag niij at
ofeen verkrijger, die geacht wordt ondeskundig te zijn, hiertoe in staat is. Van gelijkwaardige
gesprekspartners lijkt 111ij in dezen geen sprake te zijn. Een uitvoeringsduur uitgedrukt iii eeti
kalenderdatum of kalenderdagen geniet iii het kader van uitgangspunt 4 daarom niijii voor-
keur.414
Wat heeft de toetsing van de opgesonide regels aan uitgangspunt 4ii otis verder opgeleverd?
De regel die per saldo het beste voldoet aan uitgangspunt 4ii ligt besloten in art. 7:754 NBW
eii betreft de precontractuele waarschuwingsplicht van de verschaffer. Deze regel voldoet 111eer
specifiek beperkt aan uitgangspunt 4ii en volledig aan de uitgangspunten 1 en 2. De overige
regels voldoeti iiiet dan wel beperkt(er) aan uitgangsputit 4ii. Het kan en nioet beter. Dir deels
overigetis ook voor wat betreft art. 7.754 NBW. Ik denk aan een regel op groiid waarvan de
verschaffer verplicht is om de verkrijger in de precontractuele thse te waarschiiweii tegeii risi-
co's. Ik zozi deze precontractitele verplichting zel6 vrij concreet Voilil willeii geveli. Zo zoii
vooraf duidelijk nioeten zijii tegen welke risico's een verkrijger precies  moet worden  gewaar-
schuwd. Denk bijvoorbeeld aan risico's die voortvloeien uit onjuistheden iii de platitiitig. Er
wordt dan minder aan de interpretatie vaii partijen overgelaten en er kan eenvoudiger worden
vastgesteld of de verschaffer zijn plicht heeft geschonden. En daar lijkt het ilionieiiteel aaii te
schorten. Hiervoor heb ik itiiniers laten zien dat er verschillende regels zijn die relevante aan-
knopingspunten bevatten in de context van uitgangspunt 4ii, niaar dat op grond van deze re-
gels iliet duidelijk is ofde verkrijger goed geitifomieerd is over prijs-, tijd- en kwaliteitsrisico's.
Het lijkt enerzijds ondoenlijk oni voor ieder contractstype in een aparte regel gedemilleerd aan
te geveti welke infonizatie precies onderwerp  is  van de informatie-  of waarschuwingsplicht.  Ik
meen anderzijds voldoende duidelijk gemaakt te hebbeii waarom een verkrijger er belang bij
heeti oni goed te wordeii geinfornieerd.413 Eeti aiider verbeterpzint betreft tot slot de rol vati
de aan de zijde van de verkrijger aanwezige deskundigheid. De deskundigheid vati de verkrij-
ger zou mijns inziens geen rol mogen spelen bij de aanname van een informatie- of waar-
schuwingsplicht van de verschaffer. Het is veeleer enkel de deskundigheid van de verschaffer
die  ee11 rol nioet  spelen  bij  de  aantianle  van  een  informatie-  ofwaarschuwingsplicht.

41 1   Zie daarover M.A. vati Wijiigaardeii & M.A.B. Chao-Duivis. Hi„,filsti,16*01 Boint,recht decl 3. Kluwer 3 M 16,
tir. 165; Bruggeniati 2(K )62, p. 6(.1-61. Zie ook 11-vA 22 januari 2< H I 1, lir. 22.365, BR 3 *12, p. 191.

412 Zie bijvoorbeeld RvA 26 inei 2(H)5. ilr. 74).849, BR 2(M)7. p. 427.
413  Zie Bouwrecht iii kort bestek 2(H)7, p 385-386.
414 Het  risico  van  otiwerkbaar  weer  rust  dan  iii  begitisel   op  de  verschaffer.   Zie  R.vA   13  februari   1997,  tir.

18.368, BR 1997, p. 11)39.
415

Zie hootdstuk 3 paragraaf 3.2 e.v.
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FIGUUR 8416
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niet                      4i                 4i                           4i

NEDERLAND

uitgangspunt gen·lene
koop aannenling van werk KA/AV

4ii                    recht

volledig 1,2 1,2

4iibeperkt                                                4ii
aatitietililig vall werk?

niet                     4ii                4ii

BELGIE

uitgangspunt gemene
koop aanneming van werk W.B.

4ii                    recht

volledig 1,2

beperkt                                                4ii
koop  ofaanneining

niet                  4ii             4ii                                              van werk/geniene
recht

416 De getalleil (4. 1 ell 2) iii de verschilletide koloiilmeti correspolideren niet het cetitraal staatide uitgatigs-
putit 4 eti de algeinelie uitgatigspunten 1 eti 2. Ik zou de lezer voor nuaticeringen en details willen verwij-
ze,1 naar de voorgamde paragrafen.
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4          Uitgangspunt 5
41-

(5)                   De  regels  moete,1  uwa,bolge,1  d,lt  de  t,crl«iger gatfonnecrd  en  urloveni,ogen  mi  deji,titief binden-
de overeenkonist hin sluiten.

4.1 De te toetscii rege Is

Welke Nederlandse en Belgische regels koiiien in aannierking voor toetsing 2111 uitgatigdpunt
5? Iii de eerste plaats zijn dat de bep.ilingen van het geniene recht, die de verkrijger de illoge-
lijkheid bieden de overeenkonist te vernierigen op grotid vati een wilsgebrek (artt. 3:44,6:228
NBW en 1109, 1110, 1116, 1117 BBW) dan wel te otitbinden wegens een tekortkotiiing
(artt. 6:265  NBW en  1184 BBW)
hi de tweede plaars komen voor toetsitig iii aantiierkiiig de bijzondere bepalingeti die iii de
wettelijke regeling van de aainieniing van werk en de koop kumien wordeti gevondeti. Voor
wat betreti het Nederlandse recht kan in dat kader worden gewezen op de am. 7:766 lid 1.io.
lid 2 en 7:2 lid 1 W. lid 2 NBW. De verkrijger kati op grond van deze bepalingen geduretide
drie dageti tia het ter haiid stelleii vaii de tussen partijeii opgemaakte akte kosteloos en zonder
opgaafvan reden de overeetikotiist ontbitiden. De wetgever wil niet een dergelijke bedetiktijd
de consunieiit iii de gelegetiheid stellen deskundigen te raadplegen en hein de iliogelijkheid
bieden terug te konien op een overhaast genonien beslissing.418 Een vergelijkbare regeling
vindr 111eii iliet tenig in de Belgische wettelijke regeling van de aantienzing vati werk eii de
koop. De W.B. bevat in de kern daarentegen wel een soortgelijke regeling. Uit art. 7 sub h
W.B.  volgt  dat  er sprake  nioet zijn  van een reflectieperiode  van 15 dagen. De overeelikotilst
nioet  ineer  bepaald  de erkeiitiing bevatteti  dat parrijeii sedert  15  dageti  ketitiis  hebbeii  van  de
iii art. 7 sub a t/111 g W.B. opgesoinde gegevens en stukken.
Twee andere bepalingen die zijn opgenonieii in de wettelijke regeliiig vati de aatitionbg vati
werk - doch iliet ill de regelitig van de koop - eii die voor toetsitig in aai111ierkitig kotize11,
zijn de am. 7:764 NBW en 1794 BBW:"' Op grond van deze bepalingeti is de verkrijger be-
voegd zonder verdere opga.if van  redeneii  de overeetikonist geheel  ot- gedeeltelijk op te  zeg-
gen.
Voor toersing konit bovendien ook in aannierking art. 2 KA. De verkrijger heeft op grolld
v;in die bepaliiig het recht om de door beide partijen ondertekende koop-/aaillietiiingsover-
eetikoinst  gedureiide 66n kalenderweek  tia de terhandstellitig daarvan -  zoilder  opgaaf vati  re-
dene,1 en zonder verdere consequetities - te ontbitiden.

417  Zie hootlistuk 3 paragraat-3.2.2.
41% Zie K,mit·rsnikkal H 1992/93. 23(195. lir. 3, p. 4 (MvT): Ka,iscryntkken H 1995/96, 23(195, lir. 5, p. 4

(MvA). Zie ook Hij,11.1 21)(14, p. 21)-22: Valk 211(14. p. 91 : Asser-Vati den Berg 211(17 (5-IlIc). Iir. 183.
419 Zie Baert 21)(11, lir. 91 19. p. 3117. Ik Itierk op dat - ondatiks het feit dat art. 1794 BBW spreekt rati ee,1 vas-

te prijs - iii de rechtsleer eii rechtspraak algenieeti wordt aa,ivaard dat dit artikel ook geldt rocir aaii,ieniiti-
gen  tege,1  eetiheidsprijzen  of zo,ider  prijsafspraak. Zie Brugge   I   niaart  21 11 6,  R. l'It  2( M  5-1 Ki.  p.   1429.   Zie
ook Baert 21)()1, tir. 927. p. 312: W. C:oossetis & K. U>terhoeveti, '1)e Bouwovereetikonist', iii: K. 1)eke-
telaere, M. Schoups & A. Verbeke (red.). Hand/,crk Boiti,nyht. Antwerpeti: Intersentia 3 M )4. p. 465-466.
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42 Ti,etsi,W vati dc· re,Vels aait ititgalfc,Splilit 5

4.2.1 Boitit,proces,)iodel 3
4211

De hierboven opgesonide regels lenen zich dan wel voor toetsing a£in uitgangspunt 5, maar
dumiee is natuurlijk nog niet gezegd dat deze regels ook beantwoorden aan dit uitgangspunt.
Een toetsitig van de verschillende regels levert het volgende beeld op.

Viti de genieetirechtelijke rechtsmiddelen die de verkrijger de mogelijkheid bieden de over-
eenkonist te vernietigen op grotid van een wilsgebrek, dan wel te ontbinden wegens een te-

421kortkonlitig, is gezegd dat zij ill verband staan niet regels die de verkrijger bedenktijd geven.
Deze nuddeleii voldoen iliet aan uitgatigspunt 5. De verkrijger nioet initiiers steeds aaii be-
paaide eisen voldoen alvorens een beroep op vooniielde rechtstijiddelen slaagg:22 Deze
rei-htstiiiddelen veronderstellen bovendien dat er op het gedrag van de ver.schaffer rechtens iets
valt aan te merken. Dit werpt een dretiipel op die haaks steat op de ratio van uitgangspunt 5.
Dat uitgangspunt gaat er ilimiers juist van uit dat de verkrijger 66k van de overeenkonist at-
moet kunnen in die gevallen waarin hij gewoon spijt heeft van de trailsactie. 423

hi het verlengde van het voorafgaande kan worden opgenierkt dat ook de iii de regelitig van
de  aatineining  van  werk  opgenomen  artt.  7:764  NBW  en   1794  BBW  iliet  voldoen  aan  uit-
gangspunt 5. De ratio van het iii deze bepalingen vervatte opzeggingsrecht is dat een verkrijger
niet gedwongen moet kunnen worden een werk te (doen) voltooien dat hij niet (langer)

424wenst. Voomielde bepalingen zijn niet ill het leven geroepeti om een verkrijger te be-
scheniien tegen het onvoldoende geYiifornieerd of ondoordacht aangaan van de overeen-
konist. Doorslaggevetid voor eell negatieve beoordeling van de bedoelde bepalingeii is echter
dat de rechtsgevolgen van de uitoefelling van het opzeggingsrecht voor de verkrijger z6 nade-

lig zijn, dat er van een waarborg in de ziti vati uitgangspunt 5 geen sprake is. De verschaffer
behoudt tianielijk aanspraak op de volledige winst over het hele werk en dus ook over het niet
uitgevoerde deel daarvati.435
Eeii regel die al war nieer tegenloet kotiit aan dit uitgangspunt ligt besloten ill de am. 7:766 lid
1.ic'· lid 2 eii 7:2 lid 1./o. lid 2 NBW. Deze bepalingen bieden de Nederlatidse verkrijger -
zowel ingeval van aannetiling van werk als ingeval van koop - gedureiide drie dagen na het ter
haiid stellen van de tussen partijeti opgeniaakte akte de illogelijkheid oin de overeenkoinst te
ontbindeti. Belatigrijke winst ten opzichte van de eerder besproken genieetirechtelijke bepa-

litigen is dat een en ander zonder opgaaf van redenen kan plaatsvitiden. zodat de verkrijger
steeds kan terugkonien op eeti eventueel ondoordacht genomen besluit. Het voordeel tell op-
zichte van de hien'oor genoeinde bepalingen itizake de opzeggingsbevoegdheid is verder, dat
uitoet-ening van het bijzondere oiitbindin recht kosteloos kan geschieden. De etfectieve
waarde van dit recht is nietteniin beperkt. Een bedenktijd van drie dagen is nanielijk erg kort

43' Zie hoofilstuk 4 paragraaf 2.3. 1)e groiid is atkotiistig va,1 de verschatier eii de verkrijger oefetit eeti sub-

statitiale i,ivloed uit op het statidaardontwerp van de rerschager die de woning bouwt.
421  Zie Hijtiia 2(H)4. p. 41). Vgl. Valk 21)4)4. p. 97-1(13 die eeti vergelijking maakt russell de wilsgebreketi eti de

bede,iktijd.
422 Met 11.111ie de toepassititdvoonvaardeii v.111 de rechts,iliddelen die de verkrijger de titogelijkheid biedeti de

overeetikoiilst te veniietigen op groiid vali eeti wilsgebrek zijii erg itretig. Ik heb daar iii paragraaf 3.2.1.1
reeds op gewezeti.

41'  Zie hoofdstuk 3 paragraaf-3.2.2.
424 Zie Baert 21*11, lir. 919. p. 310: Burssetis 2(,111. nr. 459. p. 351.
423  Zie Bouwrecht iii kort bestek 2(H)7, p. 399-4(Ml.
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0111 intorniatie in te winnen.42" Met natiie wanneer nien bedenkt dat het hier oni belatigrijke
itit-oniiatie kan gaaii en de Nederlatidse weigever geeti overeetikonist iliet eeii 111i1ii,1111111 iii-
houd voorschrijft.
Hierdoor bestaat de kans dat de verkrijger de wettelijke bedenktijd zal nioeten aain,·enden oni
essetitifle inf-oniiatie over de gesloteii overeenkonist iii te wititien. Of- eeii bedetiktijd vaii
slechts drie dagen daartoe toereiketid is, is zeer de vraag. De korte bedeiiktijd is eens te nicer
probleniatisch gelet op de wenselijke vonii vati de ontbinditigsverklaring. Hit otitbitideti vati
de overeetikotiist kati dan \vel vonii\,rij geschieden, niaar volgens de weigever heeft eeti
schriftelijke ontbindingsverklaring de voorketir:37 De zogenoetiide ontvangsttheorie is van
toepassing op deze schritielijke ontbindingsverklaring.438 Dit betekent dat de ontbinditigsver-
klaring de verschaffer ook nog eetis v66r het einde vati de bedenktijd - dus binnell drie dageii
- 111oet hebben bereikt.439 Ook zo bezien is eeti terliiijn van drie dagen erg krap. 1)e les die iiit
her voorafgaatide kan worden getrokken, is dat de bedenktijd iii de kern tegeiiioet konit 1111
uitgangspunt 5 maar dat de uitwerking te wensen over laat. De bedenktijd in de artt. 7:766 lid
1.hi. lid 2 en 7:2 lid 1./O. lid 2 NBW voldoet derhalve tiiaar beperkt aan dit uitgatigspunt.
Een niet de artt. 7:766 lid 1 jo. 2 en 7:2 lid 1 jo. lid 2 NBW vergelijkbare regeliiig treti nieti
zoals gezegd 11iet a.111 iii de Belgische wettelijke regeliiig vaii de aanneining van werk, de koop
eii de W.B. Dat neenit niet weg dat iii het verleden iii BelgiB wel is geijverd voor eeii wette-
lijke regelitig van de bedenktijd. Zo werd begiti jaren '70 eeti aniendetiient itigedietid 0111 tia
de  otidertekening  van de overeeiikotiist  een  bedeilktijd van 15 dagen  iii  te lassen:"  De  ver-
krijger zou gedurende deze tertilijn alstiog van de overeet]konist moeten kunnen atkien ZOtider

vergoeding of schadeloosstelling. Dat amendenient heeft de eindstreep uiteindelijk iliet ge-
haald. Er zijn in de W.B. ecliter wel restanten van de bedenktijd te vinden.43' Art. 7 sub h
W.B.  bepaalt dat de  overeetikonist  de  erkenning moet bevatten dat partijen sedert 15 dagen
tennis hebben van de iii art. 7 sub a t/111 g W.B. opgesomde gegevens en stukken. Dit impli-
ceert enerzijds  dat de verkrijger beschikt over een bezinningterniijn van  15  dageti,  waarbin-
nen hij zich over de overeenkonist kan beraden en deskundigen kan raadplegeti. Anderzijds
bewerkstelligt art. 7 sub h W.B. dat de gereglementeerde overeenkonist pas twee weken na de
voorbesprekingeti kan worden afgesloteti.432 Dit levert een verschil op niet de Nederlandse si-
tuatie, waar de overeeilkonist 115 de wilsovereensteniming tussen partijen - en na schriftelijke

433vastleging - direct tot staiid konit.
De Belgische bezinningsterniijn en de Nederlandse bedenktijd lopen ook op een ander be-
langrijk punt uiteen. De Belgische verkrijger heeft namelijk niet het recht de overeenkoiiist

42(i Zie H.0. Thilliilissen. 'Het wetsolitwerp titel 7.12 NBW ilizake de aatilietilitig vati werk'. BR 1994. p
374; A.L. Croes. 'Enige bedenkitigen tegen de bedetiktijd bij de koop van onroerende zakeii. XTBR
21)(11, p. 338. Vati dell Berg 21#)2, p. 1(125-11126: Loos 2(1(13, p. 21; Vati llossuni 21*23, p. 267-268: Vaii
deli  Bag & Dknkx 2( H)4, p. 7(1-71 : Le  lt.oy 21 M 15, p. 254.

42- Zie K,mit·rs,ukkiii II 1995/96, 23( 195. iir. 5. p.  1(1,  11  (MvA); Kum·rsnikken U 1995/96. 231)95. tir. H. p. 5. 6
(Nota ilaar aailleidilig vati het eindverslag);  Ka,m·nnikke,1  1 2(M 12/1 13,231195.,ir.  383,  p. 14. (Nadere  MvA).
Zie  ook Loos  21 M 12,  p.  362.

428    Zie art.  3:37  lid 3  NBW.  Zie  ook  Kilint·rsti,Wa·,1  1,1 2(M l t 1/111,  23(195,  tir.   1 1) .p.  28  (Verslag van  eeti schritie-
luk overleg). Zie tiader Loos 2IM)3. p. 14-15: Hij1111 2(HI4, p. 68-69.

429  Zie Loos 21*ll, p. 362; Hij,iia 2(11)4, p. 68-69; Asser-Van de,1 Berg 211117 (5-IIIc). tir. 183.
43"  Zie BS 1 jutii 1971. Iir. 491). p. 23-2.4. Zie nader J.-M Chandelle. 'La loi Bre),ie', iii: Ripcm,irr th,tdnal. t.

VII. Br issel: Larcier 1996. p. 121-122, 1)evroe>· 211(MI, tir. 1113, p. 69-7(I.
431    Zie  De. roey 2(M M j.  lir.   1(13.  p.  7(1.
432  Zie Bursseits 2(M)1, lir. 377. p. 297.
4,·'  Zie artt. 7:766 lid 1, 7:2 lid 1 NBW.
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bitiiieti de tertilijii van 15 dagen zonder meer te antiuleren.434 Dit terwijl de Nederlandse ver-
krijger op grond  van  de bedetiktijd kosteloos en zonder  opgaafvan  redeneti  vati  de  overeen-

kotiist at- kan. Nog een ander verschil betreft het feit dat de Belgische bezinningstermun veel
111eer eeti aanvulleiide infortizatiefiinctie lijkt te hebben dati de Nederlandse bedenktijd. Zo

435
Illoeten overeenkonisten onder de W.B. zoals gezegd reeds eeti tilininiuni itihoud hebben.
De beziimingsternlijn iii art. 7 sub h W.B. kan mijns inziens dan ook worden gezien als een

'kers op de taart' in de zin dat de verkrijger in deze periode de tijd heeft om desgewenst nog
wat aanvullende filfortiiatie iii te wintieti. Kritiek op art. 7 sub h W.B. blijft evenwel tiiogelijk
Zo is dit artikel in feite niet meer dan een fornialiteit. De W.B. schrijft niet voor dat de ver-

krijger gedurende  15 dagen in het bi·:it inoet zijn van her oiitwerp van de overeeilkonist.  De
verkrijger inoet er etikel ke,inis van hebben. De mogelijkheid bestiat dits dat hij een deskundi-

436
ge dient te consulteren zonder daarvoor de benodigde stukken iii handen te hebben. Verder
is  het  voldoende  dat de verkrijger 'erkent' gedurende 15 dagen kennis  te  hebben  van  de  gege-

vens genoeind iii art. 7 W.B.437 Art. 7 sub h W.B. beatitwoordt al inet al, net als de Neder-
latidse   bedenktijd,   enkel   in   de   kern   aan   uitgangspunt   5.   De slotsom luidt   dat deze bepaling

beperkt beantwoordt aan voomield uitgangspunt.

De regel die het beste uit de bus komt. is het Nederlandse art. 2 KA. Deze bepaling biedt de

verkrijger de inogelijkheid 0111 de ondertekende overeenkonist gedure,ide 6611 kaletiderweek
tia  de terhandstelliiig daarvan - zoiider opgaaf van  redenen  en zotider verdere conseqzietities -
te otitbinden. Daardoor biedt deze bepaling tiiet alleen de voordelen die hierboven al werdeti
genoemd ten aanzien van de am. 7:766 lid 1 jo. lid 2 en 7:2 lid l .io. lid 2 NBW, inaar wordt
bovendien tegemoet gekonien aan de iladelen die aan deze bepalingen kleven. Het illag dui-

delijk zijii dat een periode van een week de verkrijger beter iii stait stek nog eeils goed over
zijn besluit iia te detiken en desgewetist itdichtingen iii te wintien. dan wantieer heni daarvoor
slechts drie dagen ter beschikking zouden staan.

4.2.2 Tlissti,co,id,isic

De tussetibalans die voor wat betreti bouwprocesiijodel 34,8 kan worden opgeiliaakt, 11.iar aan-
leidillg vaii de atialyse iii de vorige paragraaf, luidt als volgt.

Het Belgisclie recht voldoet op grond van art. 7 sub h W.B. enkel beperkt aan uitgangsptint 5.
Het Nederlandse recht inzake de aantieniing van werk en de koop beantwoordt door iniddel
van  de  am.  7:766  lid   1.io.   lid  2  en  7.2  lid   1  -io.   lid  2   NBW eveneetis beperkt  aan  dit  uitgangs-
punt. Wetist nieti een regeling die beter voldoet, dati dienen partijeti de KA/AV illet bijbeho-
rende GIW-regelitig van toepassing te verklaren (art. 2 KA).
De toetsitig vati het Belgische en Nederlatidse gemene reclit leidt voorts niet rot eeti andere
russenconclusie. De liiogelijkheid bestaat dat de Belgische regelgever heett getiieetid dat een
ideale voorzienitig iii de koop- en aatitiemingsregels overbodig is, tiu de W.B. reeds eeti voor-

4.34    Zie  De\·roey  2( H M ).  tir. 1113 , P. 7(1.

43:  Zie paragraaf 3.1.
4.1'. Zie Bursse,is 2(M)1, tir. 377, p. 297.
437   Ee,1 verkrijger die later wenst te bewijzell dat hij  (toch)  geell ot-milider dan  15 dagen ketillis  had rail  de

overeenkoilist.  iliag  dit  tuet  doeii  door  111iddel  vali  getuigeti.   Zie  1 )er'roey  21 M H I.  tir.   11,3.  p.  7(1.  Bursselis
21%)1.,ir. 377. p. 297.

4-w  De Fc,Iid is afkotiistig vati de verschaffer eii de verkrijger oet-elit ee,1 substantiele itir·loed uit cip het stati-

daardotitweip va,i de verschaffer die de wotii,ig botiwt.
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zietiitig ter zake bevat. De regel itizake de W.B. is echter iliet ideaal en de W.B. kati, maar
hoeft niet, op alle tiiodellen vati toepassing te zijii.

4.2.3 Dc m,crige botiti•procest,iodelle,i

De vraag rijst of vooniielde russenconclusie ook kati wordeti getrokketi voor de overige
bouwprocesniodellen.
Voor wat betreft het Belgische recht is die coticlusie hetzelfde voor alle bouwprocesmodellen,
nu de W.B. op alle niodellen van toepassing is en de wettelijke koop- eii aantienlingsregels
niet tot een ander toetsingsresultaat leiden.

Her gemis van een (effectieve) bezinningsteniiijn laat zich iii Belgie wel des te sterk voilen iii
de modellen 1 en 5. De verschaffer vervaardigt iii deze niodellen itiiniers het ontwerp, hetgeen

betekent dat de verkrijger veel 111eer op afstand bij het bouwproces is betrokken. De verkrijger
zal op eeii bepaald nionient een hoop kant-en-klare inforniatie van de verschaffer verkrijgen.
die hij zich eigen dient te maken en waar hij goed over na nioet kwrien denken. Dat is in
Belgif niet zotider nicer niogelijk. onidat de verkrijger daar juist iliet beschikt over een (effec-
tieve) bezinningstertiiuil.
Anders dan in Belgie kan in Nederland niet zonder ineer wordeti vastgehoudeti ami de ge-
trokkeii ttlssellconclusie. De Nederlandse KA/AV illet bijbehoren(ie GIW-regeling is eiikel
van toepassing op bouwprocesniodel 1 en 3. De tussenconclusie tell aanzien van art. 2 KA kan
aldus slechts worden gehatidhaafd voor wat betreft bouwprocestiiodel 1.439 Ook voor wat be-
treti de regeling vati de aatitieiiiitig vaii werk kati niet zotider ilieer Worden vasthoudeii aaii de
getrokken conclusie. Zo voldoell de aantieiiungsregels iii het kader van de bouwprocesinodel-
len 244('' 544' en 6442 iii het geheel niet aan ttitgatippuiit 5. hi die 111odellen geldt op grond van
art. 7:766 lid 3 NBW de wettelijke regeling van de bederiktild niet. Ingeval van model 4443

geldt de wettelijke bedenktijd van art. 7:766 lid 1 jo. lid 2 NBW echter weer wel, hetgeen be-
teketit dat de a.innetilingsregels iii dit niodel iii ieder geval nog beperkt voldoen aan uitgangs-
punt 5. Kan voor de koopregels wel wordell vastgehouden ami de eerder getrokken
nissencoticl lsie? Zeker, want de koopregels ketinen geen niet art. 7:766 lid 3 NBW vergelijk-
bare bepaling. Dit iiiipliceert dat deze regels door iniddel van de wettelijke bedetiktijd iii de
tiiodellen  1,5  eii 6  net als in niodel 3 beperkt voldoen aan  uitgatigspitiit 5.
Het vorenstaande overziende. is de Nederlatidse verkrijger in liiodel 2 het tilitist goed be-
schemid, onidat op dat model enkel de regeling van de aannenling van werk van toepassing is
en hij geen beroep kan doen op de wettelijke bedenktijdregeling. De nadelige gevolgen Vallen
echter niee. De verkrijger bepaalt in dit 111odel naiiielijk volledig zelf hoe zijn woniiig er uit
kotiit te zien en heeft - afhatikelijk van het tijdstip waarop de overeenkonist wordt gesloten -
derhalve wat 111eer tijd (gehad) oni een en ander te overdetiken. Dit is. zoals hierboven ook
voor war betreft Belgie bleek, anders in de modellen 1 en 5. De beste bescherniiiig geniet de
verkrijger tot slot iii de niodellen 1 en 3, watineer partijen de KA/AV illet bijbehorende
GIW-regeling van toepassing hebben verklaard.

43"  1)e verschaffer verschaft zowel de grotid als het ontwerp eii bouwt de wotii,ig
441:  1)e verkrijger verrchati de grotid etide verschaffer boitii·tiia.irhet otitwerp vati de \-erkrijger eeti wotiitig.
441 De verkrijger bre,igt de grond iii en de verschafTer zorgt voor het olitwerp eli de uitvoerilig
442  119 verkrijger bretigt de grolid iii eli oefetit een substatitiele invloed uit op het statidaardotinverp vali de

verschaffer die de woning bouwt.
443  1)e rerschager bretigt de grotid iii, de verkrijger ,·en·aardigt het otinferp eti cle verschaffer bouwt de wo-

ilillg
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4.3 Toctsi,W 141,1 dc r«Is aa,1 dc alet·i,iciti· ttitgallispltliti·,i

Wat kati er vervolgens worden gezegd over de mate waariii de regels - die (beperkt) voldoen
aan uitgangspunt 5 - beantwoorden aan de algemetie uitgangspunten?

4.3.1 ANCII,t'eli iliwewsplt,tt /+44

Wat gelet op de belangen van de vet:schaffer nodig is, is dat zo snel niogelijk duidelijk wordt of
445 r.

de  111et de verkrijger  gesloteti  overeenkonist bindend is  of nier.        ue  belangen  vati de verkrij-
ger zijn iii de W.B. zoals gezegd ininder goed gediend dan in art. 2 KA, inaar dat geldt - iii
vergelijkitig met diezelfde bepaling uit de KA - niogelijk ook voor de belatigen van de ver-
schaffer. Betoogd kan worden  dat een tenilijii  van 15 dagen  voor de verschaffer  onredelijk
lang is:+" Hij verkeert dan gedurende een wel erg laiige periode iii onzekerheid, althans het
diiurt wel erg lang voordat de overeenkomst een feit is. Art. 7 sub h W.B. beannvoordt dan
ook tliet aan uitgaligspimt l .
De belangen van de verschaffer worden daaretitegen niet veronachtzaaind, indien de verkrijger
111oet terugvallen op de bedenktijd van drie dagen van am. 7:766 lid 1 -io. lid 2 en 7:2 lid 1.ici
lid 2 NBW. Sterker 11Og, de Nederlandse wetgever lijkt nieer oog te hebbeii gehad voor de
belangen van de verschaffer dan voor die van de verkrijger. Dit terwijl hij met de korte be-
deilktijd juist een evetiwichtige bescheniiing van de belangen van de verkrijger 6,1 de verschat--

447fer iii het leve11 heet-t willen roepen. Ondatiks het feit dat de wetgever hier duidelijk iliet in
is geslaagd, houdeti de arrt. 7:766 lid 1 .io. lid 2 en 7:2 lid  1 jo lid 2 NBW wel rekeiiiiig met de
belangeti van de verschaffer eii voldoen deze bepalingen aan uitgatigspunt  1. Een toetsitig van
art. 2 KA leidt tell slotte rot dezeltile conclusie. Een bedenk«id vati zeveti dagen is voor de
verschaffer ininiers te overzieti.

4.3.2 A,#·Ii,ce,1 iii'Na,4461„,1, 2446

De regels die voorzien in eeti bedenktijd ofeeti bezinnitigstermijn ten behoeve van de verkrij-
ger (artt. 7:766 lid 1 jo. lid 2 NBW, 7:2 lid 1.io lid 2,2 KA en 7 sub h W.B.) kunnen op ver-
schilletide wijzen kosten met zich nieebretigen. Zo loopt de verschaffer het risico dat de
verkrijger terugkonit op zijn besluit 0111 nlet hem in zee te gaan. De verschaffer kan dit risico
verdisconteren in de prijs van de woning. Een dergelijke prijsstijging zal echter al snel in eeil
redelijke verhoudiiig tot de bescherniitig vati de verkrijger staan. Zo pakt het voor een verkrij-
ger mogelijk veel nadeliger uit als hij tegen zijn wens vastzit ian de woning. De hoogte vaii
voomielde kosten zal er aldus niet snel toe leiden dat de Nederlandse bedenktijd ot- de Belgi-
sche bezintlingstertilijn financieel onverantwoord is.
Een tweede wijze waarop  aan  de bedenktijd  ot- de bezinni,igstemiijn  kosten  kuirien  zijn  ver-
bonden, hangt samen mer het teit dat de verkrijger tijdens de retlectieperiode itiforniatie kan

444 Zie hoot-dstuk 3 paragraat-2.1.
44:  Zie Kmicysnikkt'11 1/ 1992/93, 234)95, nr. 3 , p. 4 (M\·-ID: K,11,1,·rstickketi /2(Mll/til. 23()95, lir. 17Hb. p. 14

(MvA Eerste Kamer). Zie ook Tussen drooni eli daad 311,2. p. 27: Hijilia 2(Mkt, p. 24.
441,   De wetgever detikt daar miders over eli liieelit dat er aaii eeli wachttijd van  15 dagen voor de coiinizercitle

praktijk Keen tiadelell kleveii. Zie BS I julli 1971, lir. 49(1, p. 24.
44 Zie K,uticr.,·nikke,i H 1992/93. 231)95.,ir. 3 , p. 4 (M,-T), K,lim·rs·nit:ki·,1 // 1995/96. 23( 95. lw. 5, p. 2

(MvA).
448  Zie hootilstuk 3 paragraat-2.2.
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itiwintien.44' De verkrijger bepaalt dat ecliter zelf:45" Dit betekent dat de onivang van de kos-
ten er ook iii deze situatie niet aaii iii de weg zal staan, dat de bedenktijd ofbezinningsternlijn

financieel verantwoord is. Een derde en laatste wijze waarop aan de Nederlandse bedenktijd
kosten kutinen zijn verbonden, vloeit voort uit de tiiatiier waarop de ontbinding kati geschie-
de,1.45' Een schriftelijke ontbitiditigsverklaring verdient itilniers de voorkeur. Deze tomialiteit
kost de verkrijger geld. Te denken valt aan portikosten die met her versturen van een brief ge-
paard gaan.452  Het zal veelal de portikosten  van eeti aangeteketide brief betreffeti,  11,1 de ver-

453krijger zeker zal willen weten dat de verklaring de verschalier bitmen drie dagen bereikt.
Het niag echter duidelijk zijn dat deze kosten de verkrijger financieel niet 'de das 0111 zullen

doeti'.
De vraag rijst  vervolgens  of er  inisschien een goedkoper altematiet- bestaat  dat  hetzelfde  elicit
heeft dan de am. 7:766 lid l jo. lid 2 NBW, 7:2 lid 1 jo lid 2,2 KA en 7 sub h W.B. Een al-
ternatief dat  in  dat verband voor de  hand  ligt,  is  de  in  Nederland veel  besproken mogelijkheid
rot het verplicht inschakelen van een notaris bij de torstandkoming van de
(koop)overeetikonist. Ik voel er weinig voor 0171 de discussie over de pro's en contra's daarvati
hier te lieropene11454 en volsta 111et de opinerking dat een verplichte inschakeling van eeii nora-
ris de verkrijger zonder nieer op (hogere) kosten zal jagen.+55 Het illag duidelijk zijn, dat een
notaris nieer kost dan de hiervoor aatigehaalde postzegel.
Zo bezien is de verplichte inschakeling van een notaris geeti goedkoper eli gelijkwaardig alter-
natiet- eti voldoen  de am.  7:766  lid  1.io.  lid 2  NOW, 7:2  lid  1.A'.  lid 2  en 2 KA aan  uitgatigs-
punt 2. Wat evenwel te denken van art. 7 sub h W.B.? Ik heb hien,oor betoogd dat een
bezinningstenilijn van 15 dagen erg lang is en dat de verschaffer het feit dat het lang duurt
voordat de overeenkotiist een feit is, kati verdisconteren iii de prijs. Naar ik ilieen is de ver-
krijger evengoed beschennd niaar wat goedkoper uit, wantieer de bezinningstemiijn korter is.
Er uiteraard van uitgaande dat de prijsstijgitig dan ook beperkt blijft. Ik concludeer derhalve
dat art. 7 sub h W.B. niet beantwoordt aan uitgangspunt 2.

4.4 Co,tchisic e,1 actibevelitigc,i

Welke regel voldoet nu het beste aan uitgangspunt 53 Dat is art. 2 KA. Daarbij is van belang
dat de Belgische tennijn  van 15 dagen, tizede  iii  het  belang  vati  de  verschaffer en gelet  op  de
kosteii, te lang is voor het verkrijgen van enkel aanvullende inforniatie. Dit terwijl de Neder-
landse wettelijke bedenktijd van drie dagen weer te kort is 0111 fiindanientele infonnatie ill te
winnen. Op grond van art. 2 KA heeti de verkrijger daarentegeti zeveti dageii de tijd 0111 aaii-
viillende int-onnatie in te Willilen.

449   Zie Loos 21 H 13, p.  16-17.

45"  Zie Loos 2,)113. p. 16.
451 Zie daarover uitgebreid Loos 31(23, p. 15-17.
432    Zie  Loos 2( H 8.  p.   15.

453  Vgl. Algenietie Toelichting voor de koop-/aatitietilitigsoveree,ikonist voor eengezinshuizeti. p. 2.
454  Zie over het inschakele,1 vaii een notaris A.A. van Velte,i. 'De verdere lotgevalle,1 van wersroorstel 231)95'.

1 1 71\R  6469   (2(M,I) ,p.l c )27-11 )29;   Loos  21 M"12 illet verdere verwijziiige,i.   p.  357-359:  A.A.  vati  Velteti.
'Hoe  is  her verder  gegaaii  tiiet wetsvoorste]  23  1 195:   11 PXR  6473  (2( M )2).  p.  9.3-95.  Vall  ilossiwl  2(H B.  p
268-269.  Valk  3 H 14.  p.   11 8- 1 25.

435    Zie  Ka,lit'rsmkki·11  1 31(12/(13.  231 195,   lir.  387.  p.   13  (Nadere  MrA)  waaruit  volgt  ilat  de  tiotans  door  ee,1

verplichte itischakeliiig tiiet nicer wordt gestitii,ileerd de gebruikitiaki,ig vati zijii die,isteii zo aai:trekkelijk
tiiogelijk te iiiaketi. Zie ook Loos 2(*12, p. 359. Vgl. K,tilicritilkkc·,1 I 211(12/1)3. 23(195. tir. 383, p. 6 (Nadere
M,·A).
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Eeii tertiiijii vati 011geveer zeven dagen geeti de verkrijger - in conibinatie 111et een overee11-
kotiist tiiet een initzinium inhoud - niijns inziens voldoende tijd 0111 aanvullende inforniatie ill

, 456 Eente witineti eii sluit veel meer aan bij de duur vaii andere vergelijkbare 'bedenkgden .
reBectieperiode v;in zeven dagen stek de verkrijger bovendien prima in staat om na te gaan of
hij eigenlijk uberhaupt wel een nieuwe woning wenst. Een en ander zonder de belangen van
de verschaffer te veronachtzanieti eii zonder dat de kosten onevenredig stijgen.

FIGUUR 9457

NEDEREAND
aanneming

uitgangspunt 5 gemene recht koop KA/AVvan werk
volledig 1,2 1.2 5,1,2

beperkt                            5               5

niet                 5

BELGIE
aanneming

uitgangspunt 5 gemene recht koop W.B.
van werk

volledig
beperkt                                                             5

niet 3 ge111eiie recht ge 111etie recht 1.2

5          Uitgangspunt 6
458

(6)          De regels nioeten uua,bor*,2 dat de verkriker ged,irmde de uiti,ocring gd,fomicerd is over de vorde-

n'nge,1 van de boitiv.

5.1 DL· w tortst·,1 r<Ag·/s

Er zijn verschillende regels die aan uitgangsputit 6 tegenioet lijken te konien. E6ii van die re-
gels is art.  1993 BBW,  waamit is at- te leiden dat de lasthebber de lastgever tijdens de uitvoe-
ritig vati de opdracht op de hoogte nioet houden van zijn werkzaaiiiheden:'4 Een soorrgelijke
plicht  ligt  voor  wat  betreft de Nederlandse overeetikotiist  van  opdracht  besloteii  iii  art.  7:4()3

4::f, Voor de tiiiiesliare-overeeilkoilist  gellit  bijz·oorbeeld  eeti  tenilij,1  va,1   1 1 1  dageii  Cart.  7:48(  lid   I   NBW)  en

roor op atitatid gesloteii overeeiikonisten een tenilijn vati zeven werkdagen Cart. 7:46d lid 1 NBW). Zie
,·oor  eeti  overzicht betretiende de  duur  eti  unvalig van  verschillende  bede,iktijden  Loos  21 M 13.  p.  1 1 -13;
EC  Colisuiner  Law  Conipelidiuni  21 11 16,  p.  71* 1-7(16.  Iii  het  Greeti  Paper  011  the  liZeview  of Coimitiier
Acquis 21 H,7 \-raa  de Coimiiissie  belati telle,ideii overigens of zij  nieneti dat de letigte \·ati de bedenktijd
iii het cosutileiitet).icquis gelijk tiioet wordeii getrokkeii. Zie Greeli Paper 011 the Review ot' Coilswiier

Acquis 2( H 17,  p.  21)-21.
457 De getallen (5. 1 en 2) in de verschille,ide koloiiinieii correspotideren niet het ce,itraal staatide uitgatigs-

putit 5 eli de algenielie uitgalig puliteii 1 eii 2. Ik zon de lezer voor tiuanceringe,1 eli details wille,i venvij-
zeli tular de voorg.latide paragrati:11.

49
Zie hootilstuk 3 paragraat 3.2.3.1.

4:"   Zie Gooss/113 21 M 13. ilr. 894-895. p. 8 1 1-8 1 3 nier verwijzingen.
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NBW. Er wordt in beide landeti aangenonien dat de iii voomielde bepalingen vervatte ver-
annvoordingsplicht een rol kan speleti in het kader van de diensteiiovereetikotiist iii het alge-

441"tiieen dati wel de aamienlitigsovereeilkoinst in her bijzonder.
Een andere regel die zal wordeii getoetst aan uitgatigspunt 6, betreti het recht van de verkrijger
0111 de bouw Ie volgen respectievelijk toezicht te houderi.4"I Eeti toezichisrecht k.in door iliid-
del  van  algeniene  voorwaarden  zijn overeengekomen, 111aar wordt sonis  ook  nliti  of nicer stil-

4,12zwugend aatigenotiien. De gewooiite kan daarbij een rol spelen. Zo is iii Belgie en
Nederlatid algenieen aanvaard dat degetie die een aanneniingsovereenkonist sluit het recht
heeti oni - zelf of naniens heni via een ander,  vaak een architect*,3 - de bouw te volgen:64
De  vraag kan worden gesteld of ook de Belgische en Nederlaiidse koper van  een  wonilig het
recht hebben om toeziclit te houden. lk waag dit te betwijfelen, onidat het toezichtsrecht in
het kader vati de koop nauwelijks wordt belicht. Er zijn overigens verschillende verklaritigen
voor een 111ogelijk gebrek aan een toezichtsrecht. Zo lijkt de regelgever in beide latiden 111eer
belatigstellitig te hebben voor de koop van roeretide zaken. Deze zaken hebben over het al-
gemeeti eeti korte tabricagetijd, waardoor de koper van een roerende zaak nunder behoet-te zal
hebben oni toezicht te houden tijdens het fit)ricageproces.46' De koop van roerende zaken be-
trefi boveridien veelal gestandaardiseerde zaken, die iii grote hoeveelhedeti tegelijk worden ge-
fabriceerd en waarbij de kwaliteit van eerder gekochte exeliiplaren over het algenieen
voldoetide tiiaatgevend is. Het zou verder ook zo kizillien zijii dat de regelgever het ingeval
van confectiebouw, waarvan bij de koop van een woning doorgaans sprake is, niet wenselijk
heeti geacht 0111 iedere verkrijger toezicht te laten houden. De eiiige jziiste conclusie lijkt te
zijn dat de Nederlandse en Belgische koopregeling met voorzien in een toezichtsrecht.
Eeii iziet het toezichtsrecht vergelijkbare regel is voor wat betrefi her Belgische recht gegeven
iii  art.  4  Wet  20  tebruari  1939  op  de  beschemiing  van  de  titel  van het beroep  vati  architect.
Op grond van dit artikel is degeiie die bouwt eii een verguilliing 11odig heeti. verplicht oni
voor het opstellen van de plannen en de controle op de uitvoering van het werk een beroep te

466

doeti op een architect.    Een laatste bepalitig die zal worden getoetst aan uitgangspunt 6 is art.
13 KA. De verschaffer is op grond van deze bepalitig verplicht de verkrijger regehiiatig te iii-
fornieren onitrent de voortgatig van de bouw.

44 "   Zie Barmdrecht & Van den Akker  1999, p. 125: Goossetis 211( 13.,ir. 894-895, p. 8 1 1-8 1 3.
461    Zie  Vati deii  Berg  1993.  oratie Tilburg: Baert 2( MIl,  tir.   1557-1561.  p.  516-518.
4„2  Zie Ja,iseti 1998, diss., p 191-193. Vgl. PELSC 2(*)7. p. 354.359-36(1.
46.3    Zie  Vaii deti  Berg  199(1,  diss..  p. 12.1)e Coster  1991,  p.  337.
464 Zie Beeck 1987, p. 56: De Coster 1991, p. 337: Vati deti Berg 1993. or.itie Tilburg. tir. 3: Jatiseti 1996. p

29 e.v.: jatise,1 1998, diss., p. 191-193 met venvuzitigeti.
464 1)e behoetie om toezicht te houdeti, zal heletiiaal tiihil zijii indie,i het roeretid goed bij iatikoop iiieteen

k.iii u·ordeii ilieegetioilleti.
446   De teniieti  'toezicht' eti 'controle' hebben eeti aiidere lading.  Ee,i architect is steeds wettelijk belast met het

Colitrolere,1 va,i de bouw. niaar houdt alleen tir-idit indieti hij zich daar expliciet toe heefi verbonde,1. Zie
Brussel 18 oktober  21 )112,   Res../tir.   I,imw,  21 M 13,  p.   195:   Atitwerpeti   1 4 oktober  3 H 13. TBO 2(M)5. p. 11(1
iii.tit. M. 1)ebaetie & A. Vaii Grunderbeek. Zie hierover ook Beeck 1987. p. 51-53: V. vmi Houtte. 'kan-
sprakelukheid voor coiitrole op uin·oerilig  vati  boil,nverken'.  T.  .4,1,1,1.   1988.  p.  4(,5-41 16;  Del\·aux  &
Dessard 1991, tir. 147- 149:Jatisen 1998. diss.. p. 192- 193. Uytterhoeven 3 M Il. p. 439.
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5.2 Toersilit vati de regels #imi iiitgalwspit,it 6

52.1 Botiti,proces,iwdel 346-

E611 vati de te toetsen regels is, zoals gezegd, de verantwoordingsplicht in de artt. 1993 BBW
en 7.4(}3 NBW. De reikwijdte van de verantwoordingsplicht zal steeds afhangen van de aard
van de overeetikonist en de onistandigheden van het geval.468 Het enkele feit dat er op een
lasthebber c.q. opdrachmenier een veranmoordingsplicht kin rusten, betekent nlijils iliziells
nog niet dat de verschaffer de verkrijger tiioet iiifomieren over de vorderitigen van de bouw.
Het tijdstip waarop de verschaffer de verkrijger zou nioeten infomieren blijft eveneetis iii het
ongewisse. De hien'oor bedoelde plicht is dan ook niet dienstig aan uitgangspunt 6.
De vraag rijst ot- de verplichte itischakelitig van een Belgische architect beter scoort. Hien,oor
bleek dat degene die bouwt en eell verguiming nodig heeft in BelgiB een beroep 1110et doeii
op eeii architect. De verschatier zal - gelet op zilii hoedatiigheid van procesleider eii etiidregis-
seur - iii bour,·procestiiodel 3 de architect itischakelen. De architect nioet er op toezieii dat de
werken overeetistenitiiet, 111et de platitien. dat het tijdschenia wordt nageleet-d en hij moer
waarschiiweii tegeii niogelijke vertraging.46" De arcliitect beschikt derlialve over de nodige in-

forniatie 0111trent de vorderingen van de bouw en kan deze inf-ortiiatie doorsluizen naar de
verschaffer. De verschaITer kan op zijn beurt de verkrijger weer infornieren. Hij is daartoe ech-
ter iliet verplicht eti zelti al was hij dat wel. dan nog is her de vraag of de verkrijger de jziifte
infomiatie verkrijgt. Het gevaar bestaat dat de architect grotendeels de belangen vati de ver-
schaffer dient. Een architect kan nu eetiniaal tiiet 'twee heren dieneti: aldus Verbeke en4711

Vanhove:7' De conclusie luidt dat ook de verpliclite iiischakeling van eeti architect de verkrij-
ger niet de vereiste beschernling biedt.472

Een bepaling die de verkrijger op korte tennijn nieer zekerheid biedt, is art. 13 KA. De ver-
schaffer is op grond van dit artikel zoals gezegd verplicht otii de verkrijger regelinatig te iiitor-
111ere11 onitrent de voorigang van de bouw. Hoezeer ook de wetiselijkheid vati art. 13 KA kati
worden ondeschreven, een coiicreter get-ormuleerde regel zou de verkrijger 111eer zekerheid

bieden. Het is tianielijk eizigszitis onduidelijk waarover, wanneer en hoe de verschaffer de ver-
krijger moet ilitonneren. Hoewel het voor de hatid ligt dat de verschaffer de verkrijger 1110et

int-ortiieren onitretit niogelijke vertraging, uitvoeringsproblemen of de huidige stand van het
werk,473 zou er illijns inziens veel gewoillien zijn, watineer deze onderwerpen expliciet 81 art.

46-  Zie hootilstuk 4 paragraat- 2.3. 1)e grotid is atkonistig v.iii de verschaffer eti de verk«iger oetetit eeti sub-
sta,itiele invloed uit op het statidaardotinverp van de verschaffer die de wotii,ig boi, wt.

4„0 Zie Ik Vries 211(16, p. 162.

44," Zle Baert 21)(11, iir. 64)7, p. 217, tir. 1258, p. 417: Uytterhoeve,1 2(MI-4, p. 439.
471'  Zie BK 27 t-ebruari 241(17, tir. 29-12/(MIL p. 6. Zie ook Verbeke & Vatihove 2(*0. p. 78. Vgl. 1-)er'roey

21* M ). ilr. 286-287. p 187-188.
4-1 Zie Verbeke & Vatihove 2( H)3. p. 78.
4-2  Er gaan iii de literamur overigens steninieii op oni de verkrijger steeds te lateii bijstaaii door eeii oliathati-

kelijk raadgeretide architect. Zie Verbeke & Vanhore  21 H 13. p.  78-79.  1)eze gedachte is intiliddels ook te-
illg te Villdell m her wetsroorrtel tot besclieniniig vati de cotisunient iii de wotitiigbouw. Zie BK 27
1-ebruari  21 H 17.  lir.  2942/1 M i l,p.6. Eeii verkrijger zal  iii  de  toekoinst,  iiigeval \·m eeii  overeetikoliist waarop
de W.B. ,·mi toepassilig is. steeds eeti beroep nioete,i doen op een raadgevende architect. Het is otider
tiieer de bedoelitig 0,11 de raadge\·etide arcliirect toezicht re late,1 uitoet-e,ie,i op de dcugdelijklieid vati de
plminen. de wilze vali uitvoentig v.111 de n·erketi. de waarborgierplichtiiigeti. de betali,ig,ver]ilichti,igeii eti
de opleveriilgwerrichtingen

4-3  Zie ook Bruggeinaii 21*16:i. p. 5(1.
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13 KA wordeii opgenoiiieti. Anders gezegd: voormelde bepaling beantwoordt ill de kern aan
uitgangspunt 6, maar de uinverking kan scherper. Ik zou dail ook willen concludereti dat art.
13 KA beperkt tegenioet konit aan uitgangspunt 6.
Wai tot slot te denken v.in het toezichtsrecht dat is te viiideii iii de Belgische en Nederlandse
regeling van de aanneniing van werk? Het voordeel van dit recht tell opzichre van art. 13 KA
is dat verkrijger zich  zelf een beeld  kati  vornien  en  dat hij  de woning kati bezoeken watineer
hij dat wil. Eeii 11adeel zou kiintieii zijii, dat de verkrijger athatikelijk is vati de bereid\villigheid
van de verschaffer 0111 toegatig te krijgen tot de bouwplaats. Wanneer echter vaststaat dat de
verkrijger eeti toezichtsrecht heeft, zal de verschatier de verkrijger in de gelegenheid moeten
stellen otii toezicht te houden.474 Zo bezien beantwoordt het toezichtsrecht aan uitgatigsputit 6.

5.2.2 Ttissmirmiditsie

De toetsitig heeft aan het licht gebracht dat het Belgische eii Nederlmidse recht - voor betret-t
Illodel 3475 -iiiet iii alle opzichten aan uitgangsptint 6 beantwoorden.
Zo bevat de Belgische koopregeling geen regels die voldoen aan uitgangspunt 6. De Belpische
regeling van de aanneming van werk konit daarentegen wei tegenioet aan dit uitgangspunt.
I)e aantiemingsregels waarborgen door liiiddel van het toezichtsrecht iiimiers dat de verkrijger
getid-onneerd is over de vorderingen van de bouw. Wie zich achter deze uitkonist schaart,

111Oet tevens concluderen dat de W.B. alleen aan uitgangspunt 6 voldoet. itidien er sprake is
van eeti aanneniitigsovereenkonist. De opso,11111ing van de te toetsen regels wijst itilliiers uit
dat de W.B.  zelf geen  relevance bepaling bevat, waardoor de verkrijger op grond vati art. 3
W.B. nioet temgvallen op de regeling van de aannenung van werk of de koop. En hien,oor
bleek dat de verkrijger iii de regeling van de aantieniing van werk veel beter is beschennd dan
iii die van de koop. Een mogelijke verklaring voor het verschil iii beschertiihig van de verkrij-
ger is dat de Belgische regelgever heeft gemeend dat de verkrijger die eeti woiling koopt reeds
voldoende beschenizing kan otitlenen aan het geizietie reclit. Ik zou daar 115 verkrijger echter
geetiszitis op vertrourven.
De atialyse van het Nederlandse recht wijst uit dat de koopregeling - net als in Belgii - niet
voorziet in regels die tegenioet konien aan uitgangspunt 6. Er zijn in het Nederlandse recht
wel regels terug te vindeti die aaii dit uitgatigspunt beatitwoorden, indien de KA/AV illet bij
behorende GIW-regeling en de regeling van de aannetiling van werk van toepassitig zijii op
de overeenkoinst. Waar de KA/AV nier bijbehorende GIW-regeliiig op grond van art. 13 KA
evenwel beperkt voldoen aan uitgangspunt 6, beatitwoordt de aannemitigsregeling door lilid-
del van liet toezicht:srecht weer volledig aa,1 dit uitgangspimt.47" Hoe zit het tot slot niet het
Nederlatidse geniene recht? Een laatste rediiziddel otii het verschil iii bescheniiitig vati de ver-
krijger te conipenseren? Er zijn illij geen gemeenrechtelijke regels bekend op grond waarvan
de verkrijger itlfortiiatie krijgt over de vorderingen van de bouw.

4-4  Zie Jaiiseti 1998, diss., p 312-316.
4-3  De grotid is atkoinstig vati de verschaffer e11 de verkrijger oeferit eeii substatititle iiirloed uit op het stati-

daardontwerp van de verschaffer die de wotiing bouwt.
4-6   Het is toe te juicheti dat de iliipact vati dit verschil beperkt lijkt. nu detikbaar is dat de s-erkrijger ook iii het

kader vati de KA/AV niet bijbehoretide GIW-regeling beschikt over ee,i toezichtsrecht. Uit art. 2.2 GIW-
regelitig volgt inimers enkel dat de regeli,ig iliet van toepassitig is indie,1 - vrij vertaald - het otinverp vall
de verkrijger afkonistig is eti er directie wordt gevoerd. Het houdeti vati toezicht hoeti niet zover te gaan
dat er sprake is van directievoering. Voorzichtigheid is tegelijkertijd geboden. onidat art.  13 KA wel ceiis iii
de weg zou kutitieti staan ain een beroep op het toezichtsrecht.
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5.2.3 De ot,en,qi· botitiproci·si,ioddkii

De vraag dringt zich op of de tussenconclusie in paragraaf 5.2.2 kaii worden doorgetrokken
naar de overige bouwprocesmodellen.
De tussenconclusie kan voor wat betreft her Belgische recht niet zonder nicer worden doorge-
trokken 11aar de overige tiiodellen. De verkrijger is iii de bouwprocesmodellen 24,7en 4418 1la-
melijk beter beschennd dan in niodel 3. oindat hij in deze modellen degene is die een
architect inoet inschakelen. Het risico vaii belangenverstrengeling doet zich in deze iliodellen
niet voor. De architect hatidelt initiiers iii opdracht vati de verkrijger, waardoor hij laarstge-

noeinde van objectieve intorniatie kati voorzien. Het feit dat de bouwprocesfuncties iii de
11iodelleii  1 47" eii 548" op een atidere niailier over partijen zijn verdeeld dan in  tiiodel 3, brengt
verder nice dat de verkrijger iii deze niodellen ininder goed is bescheniid dan ill niodel 3.

Waar de verkrijger iii laatstgenoenid inodel niogelijkerwijs bescherming kati ontlenen aan de
regelitig van de aaiiiietiutig van werk, is hij iii de niodellen 1 en 5 zoiider ineer aatigewezen
op de regeling van de koop dati wel de W.B. Eti deze regels beannvoordeti niet .1311 ilitgangd-
puilt 6.

De tussenconclusie kati ook voor wat betreti het Nederlandse recht niet volledig worden
doorgetrokken naar de overige bouwprocesmodellen. Zo speelt art. 13 KA alleen een rol in de
niodellen 1 en 3 en is de ten aanzien van dit artikel getrokken conclusie enkel gerechtvaardigd
voor deze modelleti.  De  bescheniiitig  vati de verkrijger die  een  koop-  ofaatitieniingsovereen-

koiiist sluit, is wel weer hetzeltile in alle niodellen. Het voretistaande neenit niet weg dat de
verkrijger iii de 111odelleti 2 e,1 4 het beste is beschenizd. 011idat hij zich iii deze iliodellen zon-

der tiieer op zijii toezichtsrecht k.711 beroepen.

5.3 Tot·tsilw t,a,1 di' n·(,eis aall dc a/ '111('lk' 111(Va,Wsplll,tcll0

Wat kaii er vervolgens wordeii gezegd over de mate waarin de regels - die (beperkt) voldoen
aati uitgangsptint 6 - beantwoorden aan de algemene uitgangspunteii?

5.3.1 A(etilli·t·11 ili(44„wspii,11 1
4SI

Het ho,ideii van toeziclit en het verplicht inschakelen van een architect zullen de belangeii vati
de verschaier niet onevenredig schadeii. Sterker nog. de verschatTer kati er zelts voordeel vati
otidervitiden, omdat otijuisthedeti iii eeii vroeg(er) stadiutii kittitien worden ontdekt eti voor-
konien dan wel niet niitider kosten kutitien worden hersteld.
Een mdere regel die voldoet aan ititgatigsputit 1 is art. 13 KA. De verschaffer is vrij eenvoudig
iii de gelegeillieid 0111 de verkrijger van de geweiiste informatie te voorzien, oiiidat liij de
voortgatig van de bouw ook zotider infortiiatieplicht in de gateti zal houden. Ik zie daii ook
niet iii hoe dit artikel otivoldoetide rekening houdt met de belatigen vaii de verschaffer.

4 De verkrijger verschati de grotid eti de verschaffer bouwt,iaar het ontwerp van de verkrijger eeti wotiitig
4-*  1.)e verschaffer breiigt de grond iii, de ,·erklijger \·ervaardigt het otitwerp e,1 de verschaffer boitivt de wo-

nilig.
4-9  De ver.schaffpr verschati zowel de grotid als het 01)twerp eti bouwt cie wotiiiig.
mi  De verkrijger brengt de Avotid iii eii de verschaffer zorgt voor het otitwerp en de uitvoeritig
4,Al

Zie hootilstuk 3 paragriat- 2.1.
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5.3.2 .4(Ye,i,ct,i t,irea,Wspil,it 2'M'

Eeii goede regel dient evetieetis fitiancieel verannvoord te zijn en zal - iii het verletigde daar-
van - liioeteii voldoeti .iati ilitg.ingsputit 2. Wat te detiketi van de iiiate waariti de verplichte
iiischakeling van een architect finaticieel veratitwoord is? Er kan aati de verplichte cotitrole van
de bouw door een architect, zoals in Belgie vereist is, eeti prijskaarde hingeti.483 Het is de
vraag of-deze kosten  iii  een redelijke verliouding Staan tot de beschertiiitig vati de verkrijger.
Het gaar wel erg ver 0111 de verkrijger te verplichten een architect iii te scliakelen enkel en al-
leen 0111 hem op de hoogte te houden van de vorderingen van de bouw. De itischakeling van
een architect dient echter nicer doelen, waardoor de kosteti evetitzieel tocli opwegen tegen de
beschemung die de verkrijger verkrijgt.
Een mogelijke redenering zon verder kuililen  zijn  dat  er een goedkoper en  even  eff-ectief al-
ternatief bestaar voor de inschakelitig van de architect.  De verschall-er is initners degene die de
verkrijger vrij eetivoudig eti dits op een filiancieel iiatitrekkelijke(re) rvijze op de hoogte kati
houden van de vorderingeti. Een kritiekpunt zou nog de gelijkwaardigheid van beide regels
kunnen betreffen. Hoewel beide regels er - in de niodellen 2 en 4 - toe leiden dat de verkrij-
ger inforniatie verkrijgt, is de verkrijger steeds afhankelijk van de bereidwilligheid van de ver-
schaffer 0111 zijti inforniatieplicht ila te koillen en zal hij sonis expliciet aatispraak illoeten
maken op zijn infonnatierecht. Ik nieen dat een en ander wel mee zal vallen
Zo zagen we dat het int-ortiieren van de verkrijger nauwelijks als een extra belasting voor de
verschaffer  kan worden gezieii. De verschaffer  die  zijn  itiforniatieplicht schendt, loopt boveii-
dien het risico dat hij hierop wordt aangesproken 6n nioet opdraaien voor het ontstine iladeel.
Een tilitider prettig vooruitzicht, waarvan de nodige prikkels tot nakoining zullen uitgaa11.
Niet uitgesloten is bovendien dat de verkrijger ook de architect zal tiioeten aatisporeti 0111 hetii
van de benodigde itlfortiiatie re voorzien. Er bestaan derhalve geen principifle verschillen tils-
sen beide regels in de zin dat eeti iiifortizatieplicht van de verschaffer geen gelijkwaardig alter-
natief zoit kuniien zijn voor de verplichte inschakeling van een architect.  De conchisie luidt
derhalve dat de regel itizake de inschakelitig vall eeti arcilitect niet voldoet aaii uitgangspunt
2:R
Wat leert de toetsing van het toezichtsrecht otis? Het houden van toezicht kost de verkrijger
weliswaar geld. niaar het ontstaati en de otiivang vati de kosten heefi hij zelf iii de hatid. De
hoogte vati de kosten staat er aldus niet aan iii de weg, dat dit recht beantwoordt aan uitgangs-
punt 2. Denkbaar is wel dat de verkrijger goedkoper uit is, indien de verschaffer hem infor-
ineer[ over de vorderingen vati de bouw. Hoewel over het vorenstamide nog nicer kan
wordeti gezegd, wil ik eerst enkele optiierkillgen niaken over de gelijkwaardigheid vaii het
toezichtsrecht van de verkrijger en de infomiatieplicht van de verschaffer. Deze regels nioeten
de verkrijger natiielijk hoe dan ook wel dezelt-de bescherming bieden.
De infoniiatieplicht van de verschati-er en het toezichtsrecht vati de verkrijger zijii beide 111id-
delen om de verkrijger van ilit-omiatie te voorzieti. Dit is niet geheel toevallig. Zo vertoneti
voortiielde regels overeenkotiisten eii Zijll Zij tot op zekere hoome zelti op dezelfde leest ge-

4-2  Zie hoofilstuk 3 paragraaf2.2.
48 2    Zie  voor de  begrotitig vati  het ereloon  \'mi de  architect Uytterhoeveti 21 ,(14.  p.  43,-432.
4 4  1)e raadgevende architect. zoals deze iii het wetsroorstel tot bescheniliiig rati de coilsunietit in de woilitig-

botiw wordt getioenid. bretigt mor de verkrijger geeti extra kosten iiiet zich mee. Het erelooti dat iii priti-
cipe aaii de architect-olitwerper zou worde, i betaald. dient voor de helft te wordeit toegeketid aaii de
r.idgeve!,de  architect,  zodat de  opdrachtgever of verkrijger geeit  bukoiiietide  kcateii  heeti.  Zie  BK 27 fe-
bruari  2{ M 17,  nr.  2942/( M) 1,  p.  6.
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schoeid. Een int-oniiatieplicht van de verschaffer impliceert inmiers een informatierecht van de
verkrijger. En dat reclit kati weer een onderdeel zijn van een meeromvattend toezichtsrecht.

De verkrijger zal bovetidien soms jegetis de verschaffer expliciet aanspraak nioeten niaken op
zijn  int-omiatierecht  en  dus  tiet als  iii het kader Van  her  toezichtsrecht zelt- actie moeten  onder-
nemen. De int-oniiatieplicht van de verschaffer en het toeZicht:srecht van de verkrijger kutineti
derhalve otider dezelf-de paraplu worde11 gebracht. lk 111een overigens wel dat de infortiiatie-
plicht meer effect sorteert dan het toezichtsrecht. Een verschaffer zal de verkrijger naar ik

nieen  stieller van  de  gewenste inforniatie voorzien,  dan  hij de 'kritische' verkrijger - of nalnens
4*5

deze eeii atider - op het boilwterrei11 zal toelateii. Het houden van toezicht (b)lijkt iii de

cotifectiebouw niet voor niets niinder gebruikelijk te Zijn. Wait echter te detiken van de afhan-

kelijkheid van de verkrijger? Hij is ininiers afiankelijk van de bereidwilligheid van de ver-
schaffer 0111 zijn ititoniiatieplicht tia te koinen en zal sonis expliciet aanspraak moeten iliaken
op zijn infortiiatierecht. lk heb diar iii deze paragraaf reeds her  nodige over gezegd  en  wil  vol-

staan niet de coticlusie dat het wel meevalt niet - de gevolgeii van - deze afhatikelijkheid.
lk keer tellig na.ir de vraig welke regel het goedkoopst is. De int-ortiiatieplicht vati de ver-
schaffer lijkt 111ij het goedkoopste beschermingsmiddel te zijn. Zoals ik reeds heb betoogd, is
de verschal er degeiie die de verkrijger eetivoudig en dus tegeil weitzig geld op de hoogte kaii
houdeti van de vorderingen. Een argutizent dat hier tegenin kan worden gel)racht, is dat de
verkrijger zelf kati besluiten of het houden van toezicht opweegt tegen de daannee gepaard
gaande kosten, waardoor hij heleniaal iliets kwijt is wantieer hij besluit geeii toezicht te hou-
den. Eti 'tiiets' is nog altijd nunder dan de geritige kosten van een inforinatieplicht vati de ver-
schaffer. Ik wil de lezer er nietteinin op wijzen dat ils de verkrijger besluit otii toezicht te
houden. er \\·el degelijk een goedkoper 611 eveti efrectiet- middel voor handeti is: de infomia-

4," (,

tieplicht van de verschall-er.
Het hiervoor betoogde ten aanzien van het toezichtsrecht betekent - onigekeerd - dat art. 13
KA beatitwoordt aan uitgatigsputit 2. Het infornieren van de verkrijger kost de verschaffer
itillners niet veel geld. waardoor de hoogre van de kosten er niet aan in de weg zal staan dat dit
artikel finaticied veratitwoord is. ik tiieeii verder voldoende duidelijk te hebben geniaakt dat
er evenniiti een goedkoper alteriatiefvoor handen lS.

5.4 (ciliCh<Sic' t'll Lallibil'Will,(1,'11

Ik heb hiervoor aangetoond dat een regel die voorziet iii een informatieplicht van de verschaf-
h em pritiia wijze is om de verkrijger te ititonneren over de vorderitigen van de bouw. De

verschatier kan nanielijk iii Alle bouwprocesniodellen wordeti verplicht 0111 de benodigde iii-
Fomiatie te verschaffen. Dit terwijl de Belgische verkrijger maar in een aalital bouwprocesino-
dellen beschenning kati ondenen ami de verplichte inschakeling van een architect. Een ander
voordeel van eeti itifortiiatieplicht is, dat de verschaffer eenvoudig en zonder (te) veel kosten
aan de betiodigde infortiiatie kan kotiien. Een informatieplicht komt verder tegemoet aan de
inogelijke terughoudendheid van de verschaffer vati standaardwoningen 0111 de verkrijger toe
te laten op de bouwplaats. De conclusie dat art.  13 KA het beste uit de bus konit. lijkt daii ook

gerechtvaardigd. De verschaker is op grond van deze bepalitig verplicht de verkrijger regelnia-

4*5 Vgl. '1)e bouwput, Oticierzoek ran Vereiliging Eige,1 Huis tootit aan: Nieuwbouwkopers wille,1 duide-
lijkheid'. Eiect, Hitis .11,11:,izint·. deceinber 2(M 6. p. 24.

4 ,6 Dit beteketit overigens iliet dat de verkrijger gee,1 toezichthouder zou niogen i,ischakelen, indien hu dat
wetiselijk acht. Zie in dat verband buvoorbeeld de door de Verenigitig Eigen Huis otim·ikkelde die,ist 'Ei-
geti  Huis  Nieuwbouwcoach'.
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rig te infortiieren 0111tretit de voortgang van de bouw. De Belgische en Nederlandse regelge-
ver doe,1 er overigetis niet verstalldig aall 0111 deze bepaling 660 op 66n over te nemen. Art. 13

KA 111oet Iianielijk wat liauwkeuriger worden get-orniuleerd alvorens er sprake is v:Iii eeti idea-
le regel. Het zou 111eer bepaald duidelijk illoeteli zijn over welke aspecten de verschaffer de
verkrijger nioet infoniieren, wanneer hij dat illoet doen eii hoe.

FIGU[JR 10487

NEDERIAND
gemene aannenling vanuitgangspunt 6 koop KA/AV
recht werk

volledig 6,1 1,2

beperkt
6

aaillienling van werk?
gellielleniet              6                             0
recht

BELGIA
gemene aannenling vanuitgangspunt 6 koop W.B.
recht werk

volledig 6,1

beperkt

geti iene koop ofaantieniitig vanniet               6                              0
reclit Aerk/geniene recht

6          Uitgangspunt 7488

(7)            De #ret* inocti·,1 ivt,ad,orgen d.it d,· irrknie,·r ti/di·,is de uitt,0714.04,17,ict„/ is (,1,7 n ia,9 dit·
al,i het vemizenlijke,„·,iii :ij,1 lardliteits-, prijs- el, tijdventuditing it, de I,W kil,men staan.

6.1 De k toetscii regels

Op diverse plaarsen in her Belgische eii Nederlandse recht kotiit 111eii regels tegen die voor
toetsing aan uitgangspunt 7 iii aaninerkitig konien:M' Te denken valt aan het genieenrechtelij-
ke art. 6:258 NBW. Uit dit artikel volgt dat de rechter de gevolgen van een overeetikoiilst kan

4+7 De getalleii (6. 1 e,1 2) iii de verschillende koloninie,1 correspotidere,1 11iet het ce,itraal staa,ide ititgatigs-
putit 6 eii de algeniene uitgangspuiiten 1 en 2. Ik zou de lezer voor tluallcerillgell eli details willeii verwij-
ze,1 Iiaar de voorgamide paragrafeti.

49x  Zie hoofilstuk 3 paragraaf 3.2.3.2.
4",)

Ik besteed iii het tiavolgetide geeti.iandacht .iati regel, die betrekkiiig hebbeti op de overschrijding vati een
richtprus, tiu een richtprijs op grolid van uitgatigspulit 4i oiiwetiselijk is. Ook de bepalitigeii teii aatizieti
s·ati Iiieen\·erk laat ik iii deze paragraaf buiteii beschou\Vilig. O,11(lat deze  iii  paragraat- 7  uitgebreid aa,1  de
orde kotixen. De regels ilizake wijzigitigen iii de krr·aliteit van de woixitig blijven eve,izeer otibelicht. Zij
pasiereti iii hootilstuk 6 paragraaf2 de revue.
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wijzigen op grond van onvoorziene onistatidighedeti welke van dien aard zijn dat de weder-
parrij naar niaatstaven vati redelijkheid en billijkheid ongewijzigcle instandhou :ling van de
overeetikonist niet Iiiag verwachten. Het Belt:ische recht ketit iii beginsel geeii niet art. 6:258
NBW vergelijkbare regel:'R'   De imprevisieleer wordt in Belgie  inimers   niet   erkend.49'   Deze
leer wordt sotiis echter langs de achterdeur bitinengehaald. Zo leidt de matigende werkitig van

4,)2

de getiieenrechtelijke goede trouw er iii cotiibiiiatie illet het verbod Vall inisbruik vati recht
toe dat de schuldeiser het recht kan worden ontzegd 0111 zijn rechten uit te oetenen op een
inanier die keimelijk onaativaardbaar is.4<,3  Ik zal in paragraat- 6.2.1  toelichten waaroin voor-
melde Nederialidse en Belgische bepalitigen een rol spelen in het kader van uitgangspunt 7.
Het bijzondere art. 7:753 NBW komt eveneens voor toetsing in aanmerking en is terug te
vinden in de aannemingsregeling. Uit lid 1 van dir artikel volgt dat, indien na her sluiten van
de overeetikonist  kostenverhogende oiiistandigheden ontsman  of aan  het licht kotiien  zonder
dat zulks aati de verschaffer kati worden toegereketid, de rechter op vordering van de verschat--

fer de overeeiigekotiieii prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging zal kuiuien aatipas-
sen. Een eli ander niits de verschaffer bij her bepalen van de prlls geen rekenitig heeti
behoeve11 te houden met de kans op zulke oinstandigheden. Voorts is vaii belatig dat de ver-
schaffer op grotid van lid 2 de prijs zoiider tusseilkonist van de rechter mag aatipassen, indien
de kostenverhoging het gevolg is van door de verkrijger verschafte onjuiste gegeveils welke
voor de prijsbepalitig van belang zijii, tenzij de verschaffer de onjuistheid van de gegevetis voor
her vaststellen van de prijs had behoren te o,irdekken:"4 Tot slot volgs uit art. 7:753 lid 3
NBW dat de verschaffer die op grotid van lid  1  ot- 2 een prijsverhoging vordert, de verkrijger
zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van de prijsverhoging client te waarschmven.495 Eeti

pend.tnt van art. 7:753 NBW is niet gegeven iii de Belgische wettelijke regeling van de aan-
tietiiitig van werk. De Belgische verschati-er kan Iianielijk veel nioeilijker aRvijken van een vas-
te prijs, oindat in Belgif de illiprevisieleer niet wordt aanvaard. ik wijs echter wel op de
gedachte, dat de leer van de onvoorziene onistandighedeti iii het kader vati de Belgische aan-
tieining van werk de status van zeltitandig leerstuk heeft.496 Zo niag een aannenier iii Belgie
ingeval van onvoorziene oi,istandigheden van de overeetikonist ativijken en heeft hij recht op

497bijbetalitig, als de materifle uitvoering van het werk emstig wordt verzwaard.
Een andere bepaling itizake de aaimeming van werk die zal worden getoetst en waariti em
waarschuwingsplicht is terug te vinden, is art. 7:754 NBW. 8 De verschatler is op grond van
dit artikel verplicht om de verkrijger bij het uitvoeren van de overeenkonist te waarschuwen
tegeii otijuistheden iii de opdracht.49.' Eeti vergelijkbare regel is terug te vinden iii de Belgische

4'"  Dit uiteraard tetizij partijeti contractileel anders zijii overeetigekonieti. Er kutineti bititieti de Belgische re-
gelgevitig boveiidieti etikele specifieke verschijintiproniien worden 01,twaard van het leerstuk otivoorzie-
tie onistaildighedeti. Zie hierover Vael 2(M14, p 716-722.

4"1    Zie Vall deli Berg &  1)ierikx 2111 14. p. 6(1. Val) Oeveleti 21*15. p.  1643-16-14.
4·'2    Zie Vaii Gen·eii  &  C :ovetiiaeker 21 H 1 1. p.   1  1 1:  Goose,is 21 M )3,  tir.  7( ,1.  p.  595-597.
493    Zie  Vati  Gerve,1  &  C:ovetiiaeker 21 M 11.  p.   1  1 1:  Goosseiis  21 K )3,  tir.  74 1 1, p 595-597 niet  verdere  rem·Uzill-

ge,1. tir. 812, p. 713-714: Stij,is 2(105. p. 79 e.\·.: Ver,iiatider 2(MIS. p. 38-4(I.
494  Zie ook pai tgraai 3.1.
4·,5    1)e  wergever  heeti  zo  willeti  waarborgen  dat  de  opdrachtgerer  gebruik  kan  tiuken  van  zijii  opzeggitigs-

recht daii wei dat hij een voorstel kati doeii tot beperking ot-vereetivoudiging van het werk.
+." Zie Goosisetis 2(*13. liz. 682. p. 583.
4'1- Zie Baert 2111)1. tir.  1139-1146. p.  379-38 1 : (:oose,is 31(13.  Iir.  681 -682. p 582-583,  ilr.  688,  p.  587,  Iir.

691, p. 59(1-591 niet w·erK'ijzitigen
498  Zie ook paragraaf 3.1.
499    Zie over het begrip 'opdracht'  ijader Jaiisen 2111 Ki.  p.  21 16.
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rechtspraak inzake de aarinenling van werk.5(H, 1)e Belgische rechtspraak bepaalt voorts dat de
aatitietiier de opdrachtgever op de hoogre nioet brengen v.111 gebelirtellissell die zich tijdetis
het werk voordoen eti die de uitvoering beltivloeden, althans het voorgaande zou kiintien
worden afgeleid  uit  de  rechtspraak.'Iu De vraag rijst  ot- er  ook op groiid  vaii de Belgische  en
Nederlaiidse koopregelitig een verplichting tot intormatieverschatling op de verschafTer nist.
Het antwoord luidt bevestigend. 1)e koopregels die ik op het oog heb, en die men tenigvitidt
iii de rechtspraak, verschillen iii beide landen wel aanzienlijk van de rei:eling van de aantie-
niing van werk. Zo zijn de Nederlandse en Belgische verkoper op grond van de rechtspeak
verplicht oni de koper vati ititoniiatie te voorzieti, die laatstgenoenide iii staar stelt de zaak

5,/2(veilig) te gebniiketi voor het doel waarvoor deze is bestenid.
Een atidere regel die 111ogelijk beatitwoordt aan uitgangspunt 7 is reeds eerder :tan de orde ge-
kotiieii en betreti her recht vati de verkrijger 0111 toezicht te houden op het verloop vati de
boilw. Degene die een aatitietizingsovereenkonist sluit, heeti iii Belgie en Nederland zoals ge-
zegd het recht oni de bouw te volgen."3 Een Belgische regel die evetieetis eerder de revzie is
gepasseerd en die niet onbesproken illag blijven, heeft betrekking op de verplichte itach.ike-
litig van een architect. De architect Illoet, ZO bleek, er op toezien dat de werkeii overeeti-
stenlineti 111et de plantieii, dat het tijdschenia wordt Iiageleefil eii hij 1110et waarschiiweii tegeii
111ogelijke vertraging.

5414

Voorts  kan de verkrijger in Belgie 111ogelijk bescherming ontlenen aan art.  7  sub  e  W.B..io.   1
Uitvoeringsbesluit. Art. 7 sub e W.B. eist dat partijen een vaste prijs nioeten overeenkonien ell
dat de overeenkonist vernieldt dat de prijs kan worden herzien. Een bepalitig die niet art. 7
sub e W.B. iii verband staat, is art. 1 Uitvoeringsbesluit. De prijs van het gebouw is op grond
vaii dit artikel vatbaar voor herziening oiiiwille van schommelingen van lone,i, de daarop be-
trekking hebbende lasteii en oniwille vati schoinmelitigen van de prijs van de iii het bou\v-
werk gebruikte of verwerkte inaterialen, grondstoffen of producten. Een bepaling die
verschilleii vertooiit niet art.  7 stib e W.B. jo.  1  Uitvoeritigsbesluit treft men aan in  de  KA/AV
11ier  bijbehorende  GIW-regeling.  De  doorberekening van  nieerdere  of niindere  kosten  tenge-
volge vaii wijzighng v.in lonen. sociale lasten en iiiateriaalprijzeii is op grond vati art. 8 AV
(KA) na111elijk uitgesloten. Dit tenzij bij het aangaan vati de koop-/aanneniingsovereenkoiiist
anders is overeengekoineti.

5(,5

De jurisprudentie ten aanzien van de koop-/aaimeniingsovereenkomst biedt ook aanktio-
pingspunten ten aanzien van uitgangspunt 7. Vooropgesteld kali worden dat vaste jurispruden-
tie van de RvA is dat er op een aannemer tijdens de uitvoering een waarschuwingsplicht kati

511 )ilistell. Hoewel veel uitspraken betrekking hebben op andere regels dan de KA/AV 11 let

bijbehorende GIW-regeling zoii inen kunnen betogen dat er ook in het kader vati de koop-
/aatitieniitigsovereeiikonist sprake is van een waarschuwingsplicht.5"7 De waarschuwingsplicht

4     Zie  Herbots  1 98( 1. p 233-235: Cloossetis 2, H B.  lir.  885-891 1,  p.  799-8, 6  11iet  venvijziilge, 1.
5"1  Zie Goosse,is 2(M)3, Iir. 881, p. 794-795.
52   Zie  Atim·erpeti 31 oktober 1998, T. B. B. R, 2(1(Mt, p, 611. Zie ook Asser-Hijiiia 21)(11 (5-1), nr. 318-319:

Christiaeiis 24 K 12, art. 16( 13, tir. 15b.
51j3

Zie  paragraaf 5.1.

5.4    Zie  paragraaf 5.1.
51i5

Ee 11 16·ijki ng is overigens i iiet mogelijk iii geval ,·ati r·aii overheidswege geszibsidieerde bouw.
51 .,

Zie Vati Wijiigaardeti & Chao-Duivis 21 M 16, dl.  14, lir. 779 e.v.

5"   Zie  11.\·A 29  111.lart  1988,  tir.   12.574,  BR  1988,  p.  534:  11.vA  11  april  1988, tir. 12.987.  BR  1988.  p.  536:
11.vA  4  septeinber  21 HI 1. Iir. 22.678.   BR  21 14 12,  p.  638.  Vgl.   1ZvA  5 juill   1998,  ilr.   19.41 )1 1   (iliet  gepubli-
ceerd) waami arbiter aaililemer veroordeelt tot vergoeding L·711 de geledeti schade, otiidat het probleetii
j·oorzielibaar was toeti opdrachtgever besloot zijii keuken op een bepaalde illailier iii te richteti eii :latitie-
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van de verschairer is wel niinder expliciet gefonnuleerd dan in het kader van art. 7:754 NBW.
Is dat een probleem? Nee, dat is niet het geval. Ook al zou men willen aannemen dat er op
Fond van de KA/AV  met bijbehorende GIW-regelitig zelf geen waarschuwingplicht rust op
de verschaffer, kan aansluiting worden gezocht bij art. 7:754 NBW Vall de regeling van de
aalitiet]1111g
Een andere en laatste bepalitig die iii het kader van uitgangsptint 7 een rol kati spelen, is art. 13
KA. De verschafTer is op grond van dit artikel, zoals gezegd, verplicht om de verkrijger te ill-

5,1'forniereti over de voortgang van de bouw.

6.2 Tortsi,w vati dc re»·is aa,1 witgalwspillit 7

6.2.1 Boint,proces,nodet P.'.1

De illatigen(le werkitig van de genieetirechtelijke goede trollw. in conibinatie illet het verbod
v,iii tilisbntik van recht. kati er iii BelgiB toe leiden dat de rechter de verkrijger het recht ont-
zegt 0111 zijn rechten uk te oefenen op een nianier die ketinelijk otiaanvaardbaar is. Van illis-
bruik van recht kan sprake zijn waimeer het lia(teel voor de verschaffer om de woning tegen
een ongewijzigde prijs uit te voeren tiiet iii verhouding staat tot het voordeel van de verkrij-
ger.311" Er ontstaat dan als het ware een prijsrisico voor de verkrijger. Deze uitzondering op de
hoofdregel - te weten atiwijzing van de itiiprevisieleer - is echter vrij onbepaald, hetgeen de
tiodige vrageti oproept. Hoe zit het bijvoorbeeld met het - tijdig - verschaffen van itiforniatie
over een prijsrisico? De in de jurisprudentie ontwikkelde ontsnappitildniogelijkheid op de
hoofdregel leidt al inet al tot een gekullstelde situatie, waarv:Iii de gretizen moeilijk iii te schat-
ten zijn. Ik concludeer dan ook dat de hiervoor bedoelde regel 11iet voldoet aan uitgaligspunt
7.

Het aanverwante art. 6:258 NOW bepaalt, korI samengevat, dat de rechter de gevolgeii van de
overeeilkotiist kail wijzigen of deze geheel ok- gedeekelijk kan ontbitiden  ingeval van onvoor-
ziene onistandigheden. Er kan dan een prijs-. tijd- en kwaliteitsrisico ontstaan. Enerzij(is is art.
6:258 NBW als wettelijke regel duidelijker en nieer uitgekristalliseerd dan de hiervoor bespro-
keti Belgische genieenrechtelijke regel. Anderzijds vloeit ook uit deze bepaling niet zonder

111eer voort dat de verschatli:r de verkrijger moet intonneren over een (onvoorzien) prijs-, tijd-
ot-kwaliteitsrisico. De verkrijger zal op grond van de eis van rechterlijke tussenkonist weliswaar
worde11 geintornieerd over de voorgestane wijziging. nuar hij zal iii dat stadium nog niaar
weinig invloed kuntien uitoefenen. Naar ik ineen voldoet art. 6:258 NBW niet aan uitgatigs-
pimt 7.
En wat te denken van de bijzondere regel op grond waarvan een aantlenier van de overeen-
konist iiiag afwijken, als de tilaterifle  uitvoering van het werk enistig wordt verzwa.ird?'"
Hoewel een verschaffer ill Belgie de prijs niet zotider tiieer kati verhogen, onidat de iiziprevi-

nier opdrachtgever had moete,1 waarschuwen. Deze uitspraak is ecliter vertiietigd iii hoger beroep (12,·A 9
tebruari 21)(M). tir. 711.386.  BR 21**),  p.  61(1).  onidat op  een  aatinetiier iii beginsel niet eeti waarschuwings-
plicht rust met betrekking tot werkzaamheden die buiten zijii veratitwoordelijkheid door opdrachtgever
wordeit uitge\-oerd.

0 m     Zie  paragraaf 5.1.
5""  Zie hoofdstuk 4 paragraaf- 2.3. De grotid is atkonistig rati de verwcliaffer eii de verkrijger oetent eeli sub-

stalitiele itivioed uit op het standaardotitwerp vati de verschaffer die de woiling bouwt.

51"  Zie Goossetis 2(MA, tir. 7111, p. 597,
511    Zie over hetenistig verzwareti vatide verbititeins rati de aaiiiienier (.loc)ssetis 2(H  3. lir. 691, p.  59< I-591.
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sieleer aldaar wordt atgewezen, niag een aannemer inmiers weI van de overeenkonist ativijke,7,
als de uitvoering van het werk wordt verzwaard. Wederotii is echter iliet zoiineklaar of de ver-
schaffer de verkrijger op voorhatid nioet int-ornieren over eeti prijsrisico. VOOrts wordt wel ge-
steld dat vooniielde regel als zodanig niet kati wordeti toegepast op 'privaatrechtelijke
aaillienlingen'.512 De hiervoor bedoelde regel beantwoordt dan ook niet aan uitgatigspunt 7.
Iii paragraaf 6.1 bleek voorts dat de verkoper de koper in beide latideti dietit te voorzieti vati
intonnatie die heni iii staat stelt de zaak te gebruiken voor her doel waarvoor deze is be-
stenid.513 Het is moeilijk oni een algemeen geldende uitspraak te doen over deze regels, 0111dat
de bestaande uitspraken erg casidstisch zijn.514 Het is bovendien de vr:lag of- de verkrijger iii ca-
su veel heett aan infortnatie 'die hetii iii staat stelt de zaak te gebruiken voor het doel waarvoor
deze is bestenid'. Er zijii 111ij geen uitspraken bekend op grond waarvan de verschaffer de ver-
krijger tijdens de uitvoering nioet irifonneren over de risico's zoals bedoeld iii uitgatigsputit 7.
Ik ineen dan ook dat de koopregels niet voldoeii aan dit ilitgangspillit
De Belgische regel ten amizien van de verpliclite illSChakeling van een architect voldoet eveii-
111iti aa,1 dit uitgangspunt, onidat de verschaler iii niodel 3 de architect zal iiischakeleii. Het is

515daardoor zeer de vraag of de verscliatTer de verkrijger van de juiste infoniiatie zal voorzien.
Hiervoor bleek revens dat uit de Beltische rechtspraak itizake de aaxitieniitig van werk Zoil
kii tineti worden algeleid dat de aannemer de opdrachtgever moet inforliieren over gebeurte-
nissen die de uitvoering beinvloeden. Denk aan een ongeval. :16 Dat niet geheel duidelijk is
wat er in zijn algenieenheid illoet worden verstian otider gebeurtenissen die de uitvoeritig be-
invloeden, is een nadeel. Erger tiog is dat er van een algeniene regel geen sprake lijkt re zijn.
Althans, niet van een regel die de verkrijger de betiodigde rechtszekerheid biedt. Uit de recht-
spraak is enkel inipliciet af Ie leiden dat de aannenier de opdrachtgever op de hoogre nioet
brengen van de hiervoor genoemde gebeurtenissen. Daardoor is het onder meer de vraag of-
de verschaffer de verkrijger ook zal moeten informeren over bijvoorbeeld een staking van zijii
personeel of een  stagtiatie van  de aanvoer van niateriaal.  Het is niijns inziens dan ook te kort
door de bocht om te concluderen dat de onderhavige regel voldoet aan uitgangspunt 7.
De vraag rijst of art.  7  sub e  W.B..io.  art.  1 Uitvoeringsbesluit welliclit beter voldoer Jan  uit-
gangspunt 7. Ik roep in herititiering dat deze bepaling betrekking heeft op een stijging v.in de
prijs van de woning. Art. 1 Uitvoeringsbesluit bevat weliswaar de voorwaarden waaronder de
verschaffer de prijs kan herzien, maar stelt niet dat de verschaffer de verkrijger nioet waar-
schuwen voor een prijsstijging.517 Deze regels komen derhalve niet tegeinoet aan uitgangspittit
7.

ill Zie Baert 21)(11. lir. 1143. p 379-380. ilr.  1146, p. 380. Baert nieelit dat de leer vati de otivoorzietie 1110ei-
lijkhedeii iii het privaatrecht wordt afi:ewezen. 1)eze leer betrefi technische problemen e,1 feiten. voor de
oplossilig w.ian·.111 11iet voorzieiie  zz·erkeii  c'11  abtiomiale  uitga\,eii zijii vereist. Zie Baert  2( M 1 1.  iir.   1139.  p
379.

51 3  Deze verplichthig wordt veelal m verbatid gebracht niet de leveritigsverplichting vaii de verkoper. Zie De
Boeck 2(KX), Iir. 8<)8, p, 353: Asser-Hijnia 21*)1 (5-I), tir, 318-319: Christiaetis 2(M)2, art. 16(13,,ir. 15b.

: 14  Zie Cass. 1 H oktober 21*11, R. 11'. 2(1113-1,4. p. 97 waanti werd gesteld dat de verkoper-6brikatit va,1 ee,1
oplegger de verplichthig tot het nenien van niaatregelen oni mogeluke gebrekeli op te sporen nioet liako-
nien. iliet alleeti tia niaar ook tijdens de ven·aardigiiig vati de zaak.

31 5    Zie  ook  paragrnat- 5.2.1.
524

Zie  Goosseiis 24 M 0,  tir.  88 1. p.  795.
513 Het is bovendien  niet duideluk of de  prijs steeds  kati wordeti  herzien  op groiid van  art.  7 sub e W.B.  Zie

hierover 1)evroey 21 1(H),  tir.   115,  p.  75-76.  Uit  het wetsroorstel  tot bescherliling rail  de  cotisutizelit iii  cle
wo,ihigbouw volgt dat ee,1 uitdrukkelijke herzieningsdausule nodig is om de prijs te ku,meti herzien. Deze
Claustile ilioet wordeti gezie,i als ee,i bijkonietide verplichte venitelditig in de zin van het huidige art. 7
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Art.  8 AV (KA) stelt eveneetis teleur.  De doorberekeiling van nieerdere of niindere kosten
tengevolge van wijzigingen van lonen, sociale lasten en niateriaalprijzen is op grond van dit ar-
tikel uitgesloten, tenzij bij het aangaan van de koop-/aatitieniingsovereenkonist anders is over-

eengekotiien en aan bepaalde voonvaardell is voldian. De verkrijger is aldus goed beschermd,

zolatig hij vooraf niaar niets a preekt. Maar wat ali hij dat wel doet? Er nioet in de koop-
/aannetilingsovereenkonist worden opgenonien tot welk bedrag de doorberekening niaximaal
kan geschieden Verder moet in  een  schriftelijke overeenkotiist worden geregeld vanaf welke
d.7111111 eii volgeiis welke nicatstafde doorberekeiling zal plaatsvinden en hoe en wantieer beta-
litig 111Oet geschieden. Men zou kunnen betogen dat uit het feit, dat iii een schriftelijke over-
eenkotilst nioet worden geregeld vanaf welke datuni en volgens welke maatstat- de
doorberekening z.al plaatsvinden eti hoe en wanneer betaling mott geschieden, volgt dat de
verkrijger geitd-omieerd zal zijn over een prijsrisico. Het is evetiwel de vraag wanneer die
schritielijke overeenkonist wordt opgesteld dan wel toegezonden. Op het nionient dat het
prij<risico zich  iandient of (lang) daama? En heeft de verknjger derhalve nog wel de illogelijk-
heid 0111 niee te denken over altertiatieven? Waimeer in de koop-/aantienzingsovereenkonist
is overeengekonien dat doorberekening van loon- en prijsstijgingen 1110gelijk is, is de be-
schemiing van de verkrijger mijns inziens weinig effectief
Het toezichtsrecht van de Nederlandse en Belgische verkrijger is eeti effectiever bescher-
niingsniiddel. De verkrijger kati tijdens het toezicht immers stuiten op kwaliteitsrisico's en het
houden van toezicht is tevens een tiianier 0111 1110gelijke vertraging iii de uitvoering op het
spoor te konien. Het strekt echter te ver oni te stelleti dat eeti verkrijger door het houden vati
toezicht weldra op de hoogte is van alle tijd- en k\valiteitsrisico's. En zal de verkrijger dati wel
dietis toeziclithouder tijdens het toezicht ook stuiten op prijsrisico's? Ik tizeen van niet.  Het is

vaak de verschaffer zelfdie het beste op de hoogte is van deze risico's. Het toezichtsrecht kotiit
al niet 11111:lar beperkt tegenioet aati ilitgangspunt 7.
Wat levert  een  toetsing vati de  informatie-  of waarschuwingsplicht van  de verschaffer otis op?
De verschafTer is op grond van art. 7:754 NBW en de Belgische rechtspraak verplicht oni de
verkrijger tijdens de uitvoeritig te intonizeren over onjuistheden iii de opdracht. Er nist - tiet
als iii de precontractuele fase - enkel onder bepaalde onistatidigheden een intorinatie- ofwaar-
schuwing plicht op de verschaffer. Zo nioet de vet:schaffer de verkrijger tijdens de uitvoering

31Siidichten over risico's. die hij als deskutidig vakman had illoeten onderketmeti.    En de zwaar-
te vall de ilifoniiatie- of-waarschuwingsplicht hangt - net als in de precontractuele fase - afvan
het type opdracht. De vraag die vervolgens op kotiit. is over welke risico's de verschafTer de

verkrijger moet itifornieren.  Het zwaartepunt van de infomiatie- of waarschuwingsplicht ligt
naar ik ineen bij onjuistheden in de kwaliteit van de woning en de prijs (reketifouten).

519

En risico's ten aanzien van de uitvoeringsdmir dan? De Belgische en Nederlandse regelgever
lijkt infortilatie over dergelijke risico's van mitider belatig te achten. De nadelige gevolgeti van
deze leeiiite lijken beperkt te blijven, omdat eeti opdracht van de verkrijger inilider snel on-

juistheden ten aatizien van de planning zal bevatten. Wat daan·an ook nioge zijii, er is wel
sprake van een incotisistentie 11iet uitgatigspunt 7. Eeti groter probleetii betreft evetiwel het t-eit

W.B. 1)e herzietiitig geschiedt overeetikonistig tiadere regels bepaald door de Kotii,ig. Het wetsroorstel
beoogt derhalve ann de onduidelijke herzieningsbepali,ig een eitide te niakell.

3 IS   Zie  art.  7:754  NBW,  HR.  18  septe,iiber  1998.   1-7  1998,  818  (KPI/Leba).  Zie  ook  Flaninie  &  Flaninie
1991, p. 157-159:   l'ourvoyeur  3 M H 1,  p.   11 5,  Goosse,is  21 H 13, iir. 887-888, p. 8,111-8( )2  111et  verwijziiigen,

Asser-Vati den Berg 311)7 (5-11Ic), tir. 99.
51"   Zie art. 7:754 NBW. Zie voor een overzicht vati uitspraken ten aanzien van de inforniatieplicht Goosse,is

2( H A.  tir.  888.  p.  Bill -84 )3.
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dat de Belgische inforniatieplicht kati vervallen of worden vemiiiiderd, indieti de verkrijger
zich otiiiiiskezibaar itiiiietigt iii her bozi\vproces eii ter zake over de nodige bekr\'aaiiiheid be-
schikt.53' Hoewel de inipact hien·.iii op voorhand niet niag worden overschat, is er wel spr:Ike
van eeti bedreiging voor de Belgische verkrijger.52' Ile itifomiatie- ofwaarsch,iwingsplicht van
de verschatier voldoet iii beide landeti aldus niaar beperkt aan uitgangspunt 7. Waarbij ik aan-
teken dat de Nederlandse waarschuwingplicht beter scoort dan de Belgische infortiiatieplicht.
Een soortgelijke conclusie is gewettigd ten aanzien van de waarschuwingsplicht van de ver-
schaffer inzake de koop-/aaillietilitigsovereetikoizist.   Ik   wijs   in dat verbaiid   op het volgende.
De uitspraketi waarin de R.vA - ilizake verschillende algeii,ene voonvaardeii - ee11 waarschii-
win*plicht heeti aangenomen, wijzen uit dat het zwaartepunt van deze plicht veelal ligt bij

-1.oiijuistheden inzake de prijs en kwaliteit van de woning.'-- Minder aandacht is er kennelijk
voor otijuisthedeti betreffende de plimiitig. Dat is tiiet onoverkomelijk, zo bleek hierboveti.
Een belatigrijker nadeel is dat de RvA - net als in Belgif - op het niveau van het vaststellen
van de aansprakelijkheid van de aantietiier ook de deskundigheid aan de zijde van de op-
drachtgever meeweegt. ik heb daar iii paragraaf3.2.1.2 reeds de nodige kanttekeniiigen bij ge-
plaatst en doe dat liu weer. 1)e regel vati de waarschuwingsplicht lijkt dan ook tiiaar beperkt te
voldoen aan uitgangspunt 7. Voorzichtigheid is evenwel geboden. Het is namelijk vrij lastig
0111 een heldere conclusie te trekken ten aanzien van de KA/AV met bijbehoreiide GIW-
regeling.
Zo is het onder nicer de vraag of de rechtspraak van de RvA inzake andere algetiiene voor-
waardeii 111ag respectievelijk nioet wordeii doorgetrokke11 tiaar de KA/AV niet bijbehorende
GIW-regeling. Het feit dat de waarschuwingsplicht inzake de koop-/aanneniitigsovereeti-
kotiist tilinder expliciet is, kati iii dat kader een rol spelen.  Verder worden vanat- 1 januari 2(11 17
alle geschillen inzake de KA/AV met bijbehorende GIW-regeliiig beslecht door het AIG ofde
gewotie rechter. Wellicht dat zij eeti andere koers varen. Speculatief, niaar wei 111ogelijk.
Wanneer 111en aantieetiit dat er iii de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling geen expliciete
dan wel onvoldoende onilijnde waarschuwingplicht is Ie vinden, is een aiidere redenering bo-
vendien dat de verkrijger eeii beroep kan doen op de expliciete waarschuwitigsplicht van art.
7.754 NBW. Ik heb hiervoor echter lateii zien dat deze bepalitig illaar beperkt voldoet aa,1
uitgangspunt 7. Voor welk anker nien derhalve ook gaat liggen, de KA/AV met bijbehoreiide
GIW-regelitig beantwoorden niaar beperkt aan uitgangspunt 7.
Nadelen kleven ook aan art. 13 KA. Van dit artikel is gezegd dat de verschatTer verpliclit is 0111
de verkrijger te infomieren over de voortgang van de bouw. De regelgever lijkt deze bepaling
tilet iii het leven te hebben geroepen illet het doel de verkrijger te voorzien van iliforilatie
over risico's ten aanzien van zijn verwachtingspatroon. Zo zal hij wellicht nog wel wordeti ge-
iiitoniieerd over risico's ten aanzien van de platining, inaar ligt het minder voor de hand dat de
verkrijger op grond van art. 13 KA ititomiatie verkrijgt over bijvoorbeeld prijsstijgingen. I)eze
bepaling koiiit al 11iet al 111aar beperkt tegeinoet aan uitgaligspunt 7.
De Nederlandse verkrijger is wel goed beschemid op grond van art. 7:753 lid 1./1. lid 3
NBW. De versehaffer inag de prijs op grond van deze bepaling alleen aanpassen. indien hij de
verkrijger zo spoedig inogelijk voor de noodzaak van een prijsverhoging als gevolg van kos-
tenverhogende onistandigheden heeti gewaarschuwd. Ik kaii hier vrij kort over zijn. De waar-

5211
Zie paragraat-3.2.1.2.

521  Zie paragraar3.2.1.2.
522  Zie voor ee,1 overzicht van uitsprakeii teii aanzie,1 vaii de waarschuwingsplicht Vati Wijligaarde,i & Cliao-

Duivis 211(Ki. dl. 14. tir. 779 e.v
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schuwitigsplicht van art. 7:753 lid l.io. lid 3 NBW beantwoordt am uitgangspunt 7. Hetzelfde
geldt voor art. 7:753 lid 2-io.  lid 3  NBW.  Uit de leden  2 en 3 van dit artikel volgt dat de ver-
schaffer de prijs zonder tussetikoiiist van de rechter Illag aanpassen, indien de kostenverhoging

het gevolg is van door de verkrijger verschatie onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling
van belang zijn, de verschaffer de onjuistheid van de gegevens v66r het vaststellen van de prijs
niet had behoren te ontdekken 6n hij de verkrijger zo spoedig tiiogelijk voor de tioodzaak van
eeti prijsverhogitig heeft gewaarschuwd. Het voretista.inde leidt tot de conclusie dat ook de
waarschuwingsplicht van art. 7:753 lid 2-io.  lid 3 NBW voldoet aan uitgangspunt 7.

6.2.2 Ttissctico,ictilsic

De toetsing van de Belgische en Nederlandse regels leidt voor wai betreft bouwprocesmodel
352 1  tot  de  volgende  conclusie.
Het is teleurstellend dat de Belgische regeling inzake de koop niet voldoet aan uitgangspunt 7.
Hoewel de verkrijger beter  a fis  indieri  de  regeling  vati  de  aatinerizing  van  werk  vati  toepassing
is, gaat het om verschillende redenen te ver om te concluderen dat deze regeling voldoet aan
uitgatigspunt 7. Een eerste kritiekpunt is het gebrek aan eeii regel op grond \vaarvan de ver-
krijger tijdig wordt gewezen op prijsrisicos die niet voortvloeien uit onjuistheden iii de op-
dracht. Het is wel weer toe te juichen dat er op de verschaffer die een aatineiningwovereen-
konist sluit een plicht nist otii de verkrijger te ilifornieren over prijs- en kwaliteitsrisico's. die
voorn'loeien uit otijuistlieden iii de opdracht. Aaii deze itit-onliatieplicht van de verschaffer
kleveti tegelijkertijd weI nadelen. lk ben daarniee .ianbeland bij het tweede kritiekprint inzake

de regelitig van de aannenling van werk. Een nadeel van de iriforniatieplicht is bijvoorbeeld
dat deze plicht kan konien te vervallen of kan worden verniinderd,  itidien de verkrijger zich
inmengt iii het bouwproces en deskwidig is. Voorts is gebleken dat de verkrijger die een aaii-
nemingsovereenkonist sluit ook toezicht kan (laten) houden. Tijdens dit toezicht kati de ver-
krijger op kwaliteitsrisico's en risico's ten aanzien van de plaiming stuiten. die al dan iliet
voortvloeien uit onjuisthedeti iii de opdracht. Het toezichtsrecht is eveiiwel geeti bij uitstek
geschikt illiddel 0111 dergelijke risico's op het spoor te konien. De regeliiig van de aatineiiiing
van werk voldoet al met al niaar beperkt aan uitgatigspunt 7.
Hoe zit het verder niet de W.B.? De W.B. bevat geen regels die voor toetsing aan uitgangs-
punt 7 iii aaimierking konien, waardoor de regeling van de aaime,idng van werk en de koop
de rechtspositie vati de verkrijger bepaleii. Het voorgaande wijst uit dat Belgie her aldus moet
stellen 111et een uiteenlopend stelsel van regels, dat slechts op punten voldoet aan uitgangspunt
7.  Wat  echter te denketi  van  de  rol  van  het geniene recht? Ik detik ill dezeii aan de 'escape' op

de afu·ijzing vaii de itiiprevisieleer. De itiipact vati deze 'escape' is echter otiduidelijk en vol-
doet iliet aaii uitgatig putit 7. Het Belgische get lietle recht is liier derhalve geen passend lap-
111iddel.
Een eveinvichtig en sanienhangetid regelstelsel treffen we eventiiin aan in het Nederlandse
recht. Het is bijvoorbeeld teleurstellend dat de regeling inzake de koop iziet voldoet aan uit-
gangspunt 7. De regeling van de aamietiling van werk bescheniit de verkrijger geltikkig wit
beter. Art. 7:754 NBW bewerkstelligt nainelijk dat de verkrijger op de hoogte is van prijs- en
kwaliteitsrisico's, die voortvloeien uit onjuisthedeti iii de opdracht. Het toezichtsrecht kan -
net als iii Belgie - een Kinvullende rol vervullen iii de zin dat de verkrijger door liiiddel van dir

523 1)e groiid is afkonistig van de verschaffer en de verkrijger oefent eeli substatitiele in,·loed uit op het stan-

daardontwerp vaii de verschaffer die de woning bouwt.
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recht informatie kan verkrijgen over kwaliteits- en tijdsrisico's, die al dan niet voortvloeien uit
onjuistheden iii de opdracht. Ik roep ecliter iii herinnering dat een verkrijger door niiddel van
het houden van toezicht niet alle kwaliteits- en tijdsrisico's op het spoor zal komen. Positiever
oordeel ik over de artt. 7:753 lid 1 jo. lid 3 NBW en 7:753 lid 2 jo. lid 3 NBW op grond
waarvan de verkrijger gellitomleerd is over prijsrisico's die al dan niet voortvloeien uit onjuist-
heden in de opdracht. Deze bepalingeti kotiien volledig tegemoet aan uitgangspunt 7. Het
voorgaande overziende, voldoet de regeling van de aanneming van werk beperkt aan uit-
gangspunt 7.
Een terugblik wijst verder uit dat de verschaffer in het kader van de KA/AV nlet bijbehorende
GIW-regeling verplicht kan zijn om de verkrijger te waarschuwen tegen kwaliteits- en prijsri-
sico's die voortvloeien uit onjuistheden in de opdracht. Terugblikkend zien we ook dat deze
regels maar beperkt beantwoorden .ian uitgangspunt 7. De verkrijger zal op grond van art. 13
KA verder zeker inforniatie krijgen over risico's tell aanzien van de ititvoeringsdutir, iiiaar er
kleven ook aan deze regel nadelen. Zo ligt het minder voor de hand dat de verkrijger op
grond van art. 13 KA informatie verkrijgt over bijvoorbeeld prijsstijgiligen, die al dan met
voortvloeien uit onjuistheden in de opdracht. Art. 8 AV (KA) breiigt hier geen verindering iii.
Wat toi slot te detiken van het geniene recht? De niate waarin de verkrijger beschernling ge-
niet, blijft hetzelfde wanneer men het geniene recht - en dan met name de leer van de on-
voorziene omstandigheden - beziet.

6.2.3 De overige bouipproces,nodelle,1

Waar het vervolgens  tiatuurlijk  0111  draait,  is de vraag of voornielde  nissencoticlusie  ook  kan
worden getrokken voor de bouwprocesmodellen 1,2,4, 5 en 6.
Deze vraag dient voor wat betreft het Belgische recht ontkennetid te worden bemitwoord. Zo
kati de verkrijger iii de modellen 2524 en 4325 - anders dan in inodel 3 - tevens ilit-orniatie ver-
krijgen van een door hem verplicht ingeschakelde architect. De verkrijger is in deze modellen
inimers wettelijk verplicht een architect in te schakelen voor de controle op de uitvoering 526

Er zijn echter nieer verschillen. De intorliiatieplicht van de Belgische verschaffer tegen oti-
juistheden iii de opdracht is in de illodellen 2 en 4 van groter belang dan in niodel 3. Het is in
deze modellen immers de verkrijger die het oiitwerp vervaardigt, waardoor dieils opdracht
meer onjuistheden zou kutinen bevatteii. Het gebrek aan een ideale informatieplicht van de
Belgische verschaffer valt in de modellen 2 en 4 dan ook eens te meer te betreuren. Ik ga nog
een scap verder  en  werp  de vraag op  of er in  de  modellen  2  en  4  op de Belgische verschaffer
eigenlijk wel een inforniatieplicht rust. De Belgische inforniatieplicht kan namelijk vervallen of
worden vertizinderd, indien de verkrijger zich onmiskenbaar inniengt iii het bouwproces en
ter zake over de 110dige bekwaamheid beschikt.
Er zou iii de niodellen 2 en 4 sprake kutinen zijn van een omizisketibare inmenging. Zo ver-
vaardigt de verkrijger in deze modellen het ontwerp. De verkrijger kan mogelijk ook ter zake
over de benodigde bekwaaniheid beschikken, maar hiervoor bleek dat deskundigheid aan de
zijde van de verkrijger niet zoniaar nlag worden aangeiionien.537 Het venninderen of vervallen
van de  inforniatieplicht blijf  al  met al ook  in  deze niodellen  speculatief en onzeker. Hoewel

524 De verkrijger ver·schafi de groiid eii de verschaffer bou\r-t imar het ontwerp van de verkrijger eeti woilitig
325  De verschaffer brengt de grond iii, de verkrijger vervaardigt het otitwerp en de verschaffi r bouwt de wo-

11111g

526  Zie ook paragraaf5.2.3.
527  Zie ook paragraat-3.2.3.2.
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derhalve op voorhand geenszins vaststaat dat de informatieplicht in de modellen 2 en 4 zal ver-
valleti of zal worden vemlinderd, staat wel vast dat het ontbreken van een informatieplicht te-
gen prijs- tijd- en kwaliteitsrisico's met name iii deze iiiodellen voor de verkrijger zeer nadelig

zou zijn. Voorts 111erk ik op dat de Belgische verkrijger iii de niodellen 1 eil 5 lilinder be-
schertiiitig lijkt te genieten dan in niodel 3. De reden ligt voor de hand: de regeling van de
koop is op deze inodellen van toepassillg en deze regeling beantwoordr niet aan uitgatigsp,int

7. Het gebrek aan bescherming lijkt voor een deel echter niee te valle11. Kort gezegd nwakt de
verkrijger  iii de modellen   1528   en  5539   zelf niet veel keuzes. Zijn opdracht zal daardoor  ook

tilitider (snel) onjuistheden bevatten, waardoor de infomiatieplicht van de Belgische verschaf-
fer tegen onjuistheden iii de opdracht minder snel aan de orde hoeft Ie komen.
De beschenning van de Nederlandse verkrijger verschilt net als in Belgie al naar gelang het
bouwprocesmodel waarin de verkrijger zich bevindt. De getrokken aissenconclusie ten aan-
zien van de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling kan buvoorbeeld enkel worden ge-
handhaafd voor wat betreft niodel 1. Verder valt het gebrek aan een ideale regel op grond
waarvan de verkrijger geinformieerd is over onjuisthedeti ill de opdracht iii de modellen 2 en 4
eens te nicer Ie betreuren en valt het gebrek aan zo'n regel iii de 111Odellen 1 en 5 weer deels
iizee. lk zou willeti aansluiteii bij hetgeeii ik daarover voor BelgiB reeds heb opgenierkt.

6.3 Toetsitig vati de regels aa,1 dc alge„ime ilitgatigspililteti

Wat kati er worden gezegd over de tiiate waariti de regels - die (beperkt) voldoen aaii uit-
gangspunt 7 - beantwoorden aan de algemene uitgangspunten 1 en 2?

6.3.1 .4/ cii,wit i,igmigsplint 1
53(1

Een regel zou iliet alleen moeten bewerkstelligen dat de verkrijger tijdens de uitvoering goed
geinfornieerd is over risico's, niaar eveneens rekening nioeten houden met de belangen van de

verschaffer.  De  informatie-  of waarschuwingsplicht  van de Belgische en Nederlandse verschaf-
fer - zoals men die terugvindt iii de Belgische en Nederlandse jurisprudentie  en  de artt.  7:753

lid 2 -io.  lid 3  NBW. 7:754 NBW - beantwoordt aan deze gedachte. Ik zou willen venvijzen

naar hetgeen ik daar in paragraaf3.3.1 over heb gezegd.
Eeii soortgelijke conclusie is gewettigd voor wat betreft de waarsch,iwingsplicht vati de Ne-
derlandse verschaffer tegeti een overschrijding van de overeengekonien prijs (art. 7:753 lid 1.io
lid 3 NBW). Het infornieren van de verkrijger onitrent een prijsoverschrijding doet geen af-
bretik aall de belangen van de verschaffer. De verschaffer zit bovenop het werk eii zal weldra
op de hoogte zijn van een prijsoverschrijding. Hij zal boven(lien tijdens de uitvoering zijn be-
groting zorgvuldig iii de gaten houden, waardoor het infortneren van de verkrijger hein nau-
welijks extra impantlitig kost. Een laatste arguinent betreft het feit dat de verschafFer - zonder
de niogelijkheid 0111 de vaste prijs te wijzigen - het werk tegen de overeetigekonien prijs tiioet
opleveren.53' De gevolgen laten zich raden, wanneer de kosten tijdens de uitvoering hoger uit
vallen dan gepland.

32% l.le verschaffer verschaft zowel de grotid als het oxitwerp eti bou„·t de woidilg.
52'  De verkrijger brengt de grotid iii eli de verschaffer zorgt voor het olitwerp eli de uitvoering.
:3.,

Zie hoofdstuk 3 paragraaf 2.1.

131  1)e verschaffer zou iii beide latiden overigetis nog wei een beroep kiitiiien doeii op dwaliiig. De Neder-
landse verschatTer zou zich tevetis kutiiieti beroepeti op onvoorzieiie otiistatidighedell Cart. 6:258 NBW).
Vgl. Asser-Van den Berg 2007 (5-II[c). tir.  150.
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Een positiet- oordeel  kati  eveneens worden geveld over de verplichte inschakeling van  de  Bel-
gische architect. het toezichtsrecht v.iii de verkrijger eti art. 13 KA. Eeti venvijzitig naar para-
graaf 5.3.1 volstaat hier.

6..1,2 Alet·nit·t·,i itiwalles/,i"it 25.2

Een verkrijger illoet verder ook verzekerd zijii van fiiiaiicieel verantwoorde regels. Wailtieer
nien de Belgische regel itizake de verpliclite inschakelitig vaii eeti architect beziet, valt het vol-
gende op. Eeii verkrijger wordt door de verplichte inschakeling van een architect gedwongeti
kosteii te 111aken. Deze kosten lijken echter ill een redelijke verhouding te staan rot de be-
schemiing die hij verkrijgt. Eeii verkrijger die tijdig op de hoogre is van eventliele risico's kan
Iiatiielijk eeti hoop kosten besparen. Et bestaat wellicht echter eeii goedkoper nuddel dat het-
zeltile doel kati  dietieii.  Ik detik  aan  een  op de verschaffer rustende infortiiatie- of waarschu-
wiiigsplicht. De gedachte is dan dat de verschaffer degene is die met de laarzen iii de 111odder
staat en die de verkrijger dus het eetivoudigst en het goedkoopst zal kunnen waarschuwen te-
gen risico's. De vraag dringt zich op ok- er ook sprake is van een eveii effectief bescherliiitigs-
niiddel. Ik ilieeti van wel. Beide regels bewerkstelligen dat de verkrijger infortilatie verkrijgt
over tijd- en kwaliteitsrisico's en vertonen geen principifle verschillen. Ik zou verder willeii
volstaan inet een verwijzing naar paragmat- 5.3.2 en concludeer dat de verpliclite itischakeling
van een architect 11iet beantwoordt aan uitgangspzint 2.
Eeii soortgelijke conclusie is gewettigd ten aatizien vaii het toezichtsreclit van de Belgische eli
Nederlandse verkrijger. Eeti niogelijke redenenng is dat er eeii goedkoper eii even efTectief
111iddel voorlianden is. watineer de verkrijger besluit 0177 toezicht te houden. Ik doel op de iii-
fomiatie- of waarschuwingsplicht van  de  verschaffer.  Ik  heb in paragraaf 5.3.2 geprobeerd te
laten zien dat deze plicht een goedkoper iliiddel kan zijn en zou ook op deze plaats willeti
concluderen dat het toezichtsrecht niet beatitwoordt aan uitgangspunt 2. Eeti venvijzitig is
eveiieetis op haar plaats teii a.inzieii vati de iziforniatie- of waarschriwingsplicht vin de ver-
schaffer, zoals nien die terugvindt in de Belgische eii Nederlandse jurisprudetitie eii de artt.
7:753 lid 2 jo.  lid 3  NBW,  7:754 NBW.  Ik meen dat  ik de iiiate waarin deze plicht finalicieel

verantwoord is in paragraaf 3.3.2 reeds voldoetide heb toegelicht.
De vraag rijst of ook de waarschuwitigsplicht van art. 7:753 lid  1 jo.  lid 3 NBW voldoet aan
ititgatigsptint 2. Vooropgesteld kati worden dat de verschatfer de kosten van deze plicht kati
verdiscotiteren iii de aantieetiisotii. Deze kosten zzilleti echter gering zon. Het waarschliweii
regeti een prijsoverschrijding kati inoeilijk als een extra inspanning worden gezieti, die veel
kosten tiiet zich meebretigt. De kosten zullen dan ook al snel iii een evenredige verlioziding
staati tot de bescheniiing die de verkrijger verkrijgt. Er is wellicht echter een goedkopere op-
lossing detikbaar.
Het waarschurveti van de verkrijger tegen een prijsoverschrijding is iii teite niet nieer dati een
uitvloeisel van het recht van de verschaffer om van de vaste prijs afte zien. Eigetilijk betaak de
verkrijger dus voor de bescherming van de verschaffer. Het achtenvege lateil vati de bescher-
ming v£iii de verschalier zou voor de verkrijger op het eerste gezicht dan ook goedkoper zijn
Het gevaar bestaat dan wel dat de verschall-er de aaimeenisoni fors verhoogt dati wel op atidere
vlakken zal gaan bezziitzigeti. Te denken valt aan een verniinderde kwaliteit vati de wotiing.
De les die uit het voorgaatide kan worden gerrokketi, is dat de verkrijger met goedkoper uit is,
indien de verschaffer het rei-ht op prijsaanpassing zozi worden oneegd. Er is evenwel nog iets.

Fi  Zie hc,otilstitk 3 p.trahmkiiit-2.2.
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Zou de Nederlatidse verkruger met alstiog goedkoper uit zijn, indien de verschaffer - en dus
niet de rechter - op grond van art. 7:753 lid 1 jo. lid 3 NBW de prijs kan aanpassen? Een gang
iiair de rechter kost liu eenniaal geld. Er zou lilijns inzieils sprake kunnen zijn van een goed-
kopere, Illaar niet vatieen even efectieve regel. Het is in1111ers om verschilletide redetieii beter
otii de rechter te laten oordelen over een prijsaailpassing. De verkrijger heeft iii de eerste plaats

gecontracteerd tegen prijs X, waardoor niet te lichwaardig niag wordeii onigesprotigen met
eeti prijsstijging. Voor de ondeskundige verkrijger is bovendien iliet eenvoudig vast te stellen
of er zich kostenverhogende onistandigheden hebben voorgedaan. Een en ander nog los van
het feit dat moet worden voorkonien dat de verkrijger onder druk van de verschalier nieer be-
taalt dan nodig is. De waarscliuwingsplicht van art. 7:753 lid 1.io. lid 3 NBW beantwoordt
derhalve man uitgatigspunt 2.
Tot slot een kort woord over de niate waariii art. 13 KA financieel verantwoord is. Deze regel
voldoetian uitgangspunt 2.  Ik zou willen aansluiten bij hetgeen  ik daar in paragraaf 5.3.2 over
heb opgeiiierkt.

6.4 Co,iclitsic 01 aa,ibeveli,Neti

De verkrijger is iii het kader van uitgangspunt 7 het beste beschertiid op grond van de Neder-

1,inise regeling van de aannetiling van werk. Er zijn tiatiielijk verschillende aannetiiingsregels
die zowel (beperkt) beantwoorden aan uitgatigspunt 7 als aan de algeniene uitgangspunten.
Gewezen kan warden op de am. 7:753,7:754 NBW eii het toezichtsrecht van de verkrijger.
Er zitten aan de regeling van de aaillienutig van werk echter ook wat haken en ogen.
Hoe zoii een ideale regel er - mede gelet op de Nederlandse regelitig van de aannetizing vati
werk - dan wel uit nioeten zien? De verschaili:r zou op grond van een concrete en duidelijke
regel verplicht nioeteti zijn onide verkrijger re waarschuwen tegen prijs-, tijd eii kwaliteitsrisi-
co's.,33 Ik wil bij de pdjcrisico's - niet naiiie voor wat betreft het Belgische recht - wat langer

stilst:lan.
Hiervoor zagen we itimiers dat de iniprevisieleer in Belgie wordt afgewezen en dat de uitzon-

dering op deze ali\'ijzing zeer onduidelijk is. Her wijzigen van een overeengekomen prijs zoii
echter ook iii Belgie tot de niogelijkheden inoeten behoreti. Eeti verschal] er die op voorhatid
weet dat hij de prijs niet nieer kan wijzigen. kati ininiers prijsniaatregelen treien. De verschaf-
ter zal bij gebrek aan een 1110gelijkheid tot prijsaanpasGing verder op zoek gaan tiaar andere
iiiogelijkheden oiii bintien de overeengekotiien prijs te blijveii. Eeii voorbeeld betreft eeti
mogelijke   bezuiniging  op de kwaliteit   van de tilaterialen.   Het illag duidelijk zijn,   dat   er  aaii

eeti prijswijzigitig iii het belatig vati de verkrijger wel de tiodige voonvaardeti tiioeteii wordeti
gesteld. Zo moet duidelijk zijn watineer de verschaffer van de prijs niag afwijken. De verschaf-
ter nioet verder worden verplicht om de verkrijger op voorhand te waarschuwen tegeti eeti
overschrijditig van de prijs. Een andere voorwaarde die aan de mogelijkheid tot prijgatipassing
zou kutinen worden verbonden, is dat de prijsstijging niet ineer dan een bepaald percentage
vati de overeeiigek011-teii prijs nioet ktitiiieii bedragen.3.14 Er is liiet voor liiets voor eeii vaste

prijs gekozen.
De vraag konit boven  of de regelgever hier aaii de vooravoiid staat van een  grootscheepse  her-
steloperatie. ik meen dat dit wel nieevalt. De vereiste bescheniiing van de verkrijger is iii de
liuidige regels iii de kern veelal wel aa,iwezig, 111aar zal wat tiieer tiioeten worden uitge\verkt.

:1,
Zie ook paragmat-3.4.

 34  V gl. art. 7 sub e W.B..ic'. art. 1 Uitvoeriligsbesluit.
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FIGUUR 11 535

NEDERLAND
gemene aanneming vanuitgangspunt 7 koop KA/AV
recht werk

volledig 1,2 1,2

7
beperkt                                   7

wmieniing van werk?
niet               7           7

BELGIE
geniene aanneming vanuitgangspunt 7 koop W.B.
recht werk

volledig 1,2

beperkt                                     7

koop of a a 1 1 11 e m i i i g
niet                  7             7                                     vati werk/genietie

recht

7          Uitgangspunt 8
536

(8)                De  re*ls moetenip,larboWen dat  de  verkriker  tijdms  de,litvocri,li ge'infom,cent is  over de prijs-  en
tijdgevolgeit vai, ce,1 door lici,t opgedraten 17,wlitcitswij:igi,1&.

7.1 De te toetscii regels

1)e Belgische en Nederlandse regelgever hebben verschilletide regels ontwikkeld die tegenioet
zouden kuimen komen aan uitgangspunt 8.537 Denk bijvoorbeeld aaii de getiieenrechtelijke
artt. 1129 BBW en 6:227 NBW. Deze bepalingen zijn in het kader van uitgatigspunt 4 reeds
aan de orde gekoijieii en wijzen uit dat de overeetikotiist voldoende bepaalbaar illoet Zijil. 1)e
artt.  1129 BBW en 6:227 NBW zouden antwoord kunnen geven op de vraag of er sprake is
van eeti overeenkotiist inzake ineennerk, indieti er geen prijs en remiijn voor het nieerwerk is
overeengekotiien.
Een relevante regel komt nien ook tegen in art. 7:755 NBW. Dit artikel heeft betrekkitig op
de aannenling van werk tegen een vaste prijs en bepaalt otider welke voorwaarden de aatine-
mer een prijsverhoging kati vorderen, ingeval vati door de opdrachtgever gewetiste toevoegi11-
gen of veranderingen in het werk. Een equivalent van deze bepaling is te vinden iii de
Belgische regeling van de aanneining van werk. De aatinemer heeft op grotid vati art. 1793

515 1)e getalle,1 (7. 1 eli 2) iii de verschilletide kolonmien corresponderen niet het centrial staa,ide uitgatit -
putit 7 eli de algemene uitgatigspunte,11 e„ 2. Ik zou de lezer voor iiualiceritigen eii details ir·illeti vem-ij-
zeii liaar de voorgmide pat.,grafe,1.

5,6  Zie hootilstilk 3 paragmat-3.2.3.3.
53-  Ik besteed iii het navolgende aandacht aaii regels die betrekkitig hebben op 'nieerwerk'. Ik ga er derhalve

,·ati uit dat de verschaffer itistenit tiiet een door de verkrijger voorgestelde wijzigfiig
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BBW itigeval van veranderingen of vergrotingen iii het plaii slechts recht op vernieerdering
van de vaste prijs, indien aan een aantal vereisten is vold:lati.

Verder is van belang dat de Belgische rechtspraak inzake de aannenling van werk regels bevat
die nauw aansluiten bij art. 1793 BBW:38 Een beroep op deze regels lijkt nieer specifiek aan-
gervezeti, waillieer art. 1793 BBW niet van toepassing is. Er gelden voor art. 1793 BBW 111-
melijk stringetite ingangsvoorwaarden. De Belgische eii Nederlatidse regeling inzake de koop
bevatten daarentegen geen relevailte regels. De regelgever heeft dit niogelijkerwijs iziet nodig
geaclit, onidat een verkrijger die een woning koopt een beperkte(re) mogelijkheid heeft 0111

kwaliteitswijzigitigen aan te brengeti. Janmier, want de daadwerkelijk sit:uatie kan iii nieerdere
iiiodelle11 - otidanks het etiket koop - anders zijii
Een laatste bepalitig waar ik iii het kader vati uitgatigspunt 8 stil bij wil staati, is art. 7 lid 1 10
lid  3  AV  (KA). Dit artikel betreft de procedure die illoet worden gevolgd itigeval  van  eeii
door de verkrijger geitiitieerde wijziging  in  de  teketiing  of de  technische  onischrijving.

7.2 Toctsitio iwii de re,eds aait tiitemlespttlit 80

7.2.1 Botittproa·si,todel 3
: /.,

De vraag of de hiervoor opgesonide regels  beantwoorden  aan  uitgangspunt 8111oet voor wat
betreti de genieenrechtelijke am. 1129 BBW en 6:227 NBW ontkeilliend worden brant-
woord. Eeii overeetikotiist is op Amotid van root:,iielde artikelen ook bepaalbaar, watineer par-
tijell ten aanzien vati de kwaliteitswijzigitig geen (concrete) prijs of ilitvoeritigsdinir zijn

:411overeetigekonien.   Er komt aldus gewoon een overeetikoinst inzake nieenverk tot statid,
hoewel de verschaffer de verkrijger niet infornieert over de prijs- en tijdgevolgen van de kwa-
liteitswijzigitig.

341

Het is denkbaar dat het bijzondere art. 7:755 NBW beter beatitwoordt aa,i uitgatigpunt 8. De
verschaffer kati op grotid van dit artikel ingeval vaii door de verkrijger gewenste toevoegitigen

of veratideringen iii het overeengekotiieti werk slechts dan eeli verhoging vati de prijs vorde-
ren, watineer hij tijdig op de noodzaak van een pnjsverhoging heeft gewezen. Dit kliiikt
111ooier dati her is. De verscha Fer illoet de verkrijger itiiiiiers etikel wijzeii op de noodzaak vaii
/01 prijsverhogitig eii niet op de coticrete prijsstijgitig. De verkrijger zal doorgaatis zelt- tiier

kuimen itischatten wat de exam· hoogte van de prijsstijging is. Hij zal zich niisschien nog wel
realiseren dat het opdrageti vall illeerwerk tot hogere kosteli leidt, 111aar z.al geell refel ilizicht

542hebben in de oiizvang van deze kosten.
Een atider kritiekputit betrett het feit dat de verschaffer de verkrijger op grond van art. 7:755
NBW iliet op een prijsverhoging hoeft te wijzen. indien de verkrijger de tioodzaak van (·c,i

538  Zie Verviers 4 tiove,iiber 1991. T. .'laim. 1993. p. 265: Brussel 28 jutii 2(Mll. Rt·s. ilir. b,i,no lilli/(12. p
79. Zie ,·erder Goosse,is  2(M 13.  tir.  882.  p.  796.

3·w   Zie  hoofdstuk 4 paragraaf 2.3, De grotid is atkoilistig vail  de  verscliaffer eli de verkrijger oet-ent ee,1  sub-
statitiele iiir·loed uit op her sta,idaardotitwerp %·ati de verschaffer die de r\·0111,ig bouwt.

34,1 Zie hootilctuk 5 paragraaf 3.2.1.1.

s#'  De latigere uitvomiigsduur lijkt derhalve voor rekeiling van de verkrijger te konie,1 en de,ikbaar is dat de-
ze eeti redelijke prijs voor het ineenverk verscliuldigd A. Watineer dit atiders was ger\·eest eli er dus gee,i
o,·ereeiikoiiist tot stalid zoii kotiieii, zou de verschaffer eerder getieigd zijii oiii de verkrijger te ilitortiiereti

over de ptijs- eti tijdgevolge,1 vati de wijzigingeii. Hij heeft zotider overeetikoinst i,iziizers geeti at-dwitig-
baar recht op bijbetalitig oftennijnsverlengitig

543  Zie tilijil noot onder ll\·A 8 jailuari 2(j(12, nr. 22.382. 7-1,(. 21)(12. p. 196-197. Zie ook Asser-Vali dell Berg
3 M )7 (5-lili-). nr.  144. Vgl. Ven·iers 4 tioveniber 1991,  7. Adit,1.1993. p. 265.
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verhogitig uk zichzelf had 111oeten  begrijpen. Eeii verkrijger  zal  iti de regel weliswaar  uit  zich-
zelt- begrijpen dat het ineenverk niet kosteloos wordt uitgevoerd, maar hij kan de precieze
hoogte van de prijsstijging, zoals gezegd, nioeilijk itischatten.543 Tot slot stelt art. 7:755 NBW
ook teleur onidat de verkrijger enkel - en dan nog beperkt - wordt geitifortiieerd over prijs-
stijgingen en niet over eeii 111ogelijk laiigere uitvoeringsduur. Het voorgaande r\·ijst uit dat de-
ze bepaling niet beatinvoordt aaii uitgatigspuiit 8.
Net als art. 7:755 NBW beoote ook art. 1793 BBW de verkrijger te bescheniien regeti onge-
wenste cotisequenties van nieenverk. Het toepassingsgebied va,1 deze bepaliiig is echter be-

perkter dan dat van art. 7:755 NBW. Art. 1793 BBW is enkel van toepassing op
, 544 1overeenkonisten aangegaan niet de 'eigenaar van de grond .    netgeen betekent dat de ver-

krijger zich in bouwprocesmodel 3 niet op art. 1793 BBW kan beroepen.345 Dat is iliet zo erg,
onidat art. 1793 BBW op punten overeetistemt met in de rechtspraak ontwikkelde regels.
Een verschaffer, die een aatitienlingsovereeilkonist sluit tegen een vaste prijs eii die bijkoniend
werk verricht, 1110et de verkrijger op groiid van de rechtspraak nitiielijk wijzen op de 0111Vatig

546       ..van de kosten die met dit werk gepaard gaan.    Er blgkt uit de rechtspraak tevens dat bijko-
111ende werken die de uitvoering vertragen geen recht geven op een vertragi11gsvergoeding,
tenzij de aatinetiier de opdrachtgever correct en tijdig van de vertraging op de hoogte

547
bretigt. Hoewel deze regels op het eerste gezicht voldoen aaii uitgangspiint 8 zijn er 11iette-
tiiin enkele mitsen en niaren te noenieti. Zo wed de opdrachtgever iii 66ii van de bedoelde
Liitspraken gecotifronteerd niet een  reketiing die iiiaar liefst vijf inaal zo  hoog was  als het be-
drag iii het bestek.548 Het is onzeker ofde rechter in een niinder extreein geval hetzelfde oor-
deelt. Een wat directer getonnuleerde infortizatieplicht van de verschaffer itizake de
uitvoeringsduur zou bovendien ook niet niisstaan. Zo zou de verschaier de verkrijger ook
buiten de context van een vertragiiigsvergoediiig 1110eteii itifornieren over eeii laiigere uitvoe-
ringsduur. Ik zeg overigens tiiet dat de in de Belgische rechtspraak ontwikkelde regels zonder
waarde zijn. Her gaat echter te ver om te stellen dat zij volledig voldoen,ian uitgatigspunt 8. Ik
wil dan ook concluderen dat beperkt wordt voldaan aati dit uitgatigspunt.
Art. 7 lid 1./O. lid 3 AV (KA) voldoet beter a:Iii uitgangspunt 8. Lid 1 bepaalt dat de verkrijger
de ondemeiiier kati vragen wijzigingen in de tekening of de technische onischrijving aan te
bretigen. Interessatiter is echter lid 3. Art. 7 lid 3 AV bepaalt dat de ondertienier bitmen drie
weken tia het verzoek tot Wijziging schriftelijk de prijs vaii de verzochte wijzigitig eii her tijd-
stip vati betaliiig daarvan illoet kenbaar niaken. Hij nloet iii voorkoniend geval bovendiell ook
opgave doeii vati het aantal werkbare werkdageti waamiee de tenilijn voor oplevering zal
wordeti verlengd.,49 Tot slot volgt iiit lid 3 dat de wijziging deel uitinaakt van het bouwplan,
itidien de verkrijger bitilieli een week ila ontvangst van voonnelde opgave zich daaniiee
schriftelijk akkoord verklaart. Een en ander duidt erop dat, indien niet aan voomielde vereis-
ten is voldaan, de verschatler zijn aaiispraken op bijbetaling en tennijnverlenging verliest. Al

34·1   Zie tiljii tioot otider livA 8 jatittari 21)(,2. tir. 22.382.  TvC 3)112. p 196-197.
94  Zie Goossetis 21 (13. tir. 664. p. 569.
545 Er  wordr Ii'el bepleit dat  art.   1793  BBW  ook  vati  toepassing  is  indieti  de  aa,itienier de grand levert.  Zie

Goossetis 21*)3, lir. 664, p. 57{). Eeti dergelijke uitlegis echter niet algemeeli aain-aard. Zie Baert 2(M,1, iir.
1 (191. p. 363.

s*,  Zie Verviers 4 limei,iber 1991, T..4,1,111.1993. p. 265.
547    Zie  Brlissel 28 ju,ii  2{ M )1.  Rrs.  itir.  hilim, 2( M   l/1 )2.  p.  79.
348 Zie Verviers 4 tioveliiber  1991.  T  .4,1,1,1.  1993. p.  265.
34*,   Zie  R\·A  14 jutii  2< *11. tir. 23.295 (iliet gepubliceeril):  1ZvA  (,  septetiiber 2(XH).  tir.  24).592  (11iet gepubli-

ceerd):  11.\·A 25 j,ili 21 N )2, tir. 23.725 (,iiet gepubliceerd).
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111et al mi pritiia regel. Het voorgaaiide leidt tot de conclusie dat art. 7 lid 1.ic'. lid 3 AV (KA)
voldoer aaii uitgatigspunt 8.

722 I I icsi7ico,idi isie

De aiialyse vati vooniielde regels la.it voor wat betre  111odel 349<' zien dat de bescheriiiitig vati
de Belgische eii Nederlitids verkrijger op verschilletide punten onder de maat - van uitgangs-
piint 8 - is.
De opsoniliiitig van te toetsen regels Wijst uit dat de Belgische koopregelitig niet voorziet iii
regels die beatitwoorden aan uitgangspunt 8. Men vindt het in Belgie kentielijk niet nodig oni
de koper van een wotiitig beschemiing te bieden tegen ongewetiste consequenties van nieer
werk.s' De Belgische rechtspraak iiizake de aaiineming van werk voldoet daaretitegen beter -
iliaar nog steeds beperkt - a.iii uitgangspunt 8. Voorts kan wordetl opgenierkt dat de W.B.
geeti aparte voorzietiitig bevat op dit piitit. Er zal derhalve 111Oetell worden teniggegrepeii op
de geldende bepalingeii \·ati de koop en de aanneniitig van werk. Her voorgaande betekeiit
dat de W.B. etikel - en dati ilog niaar beperkt - voldoet aan uitgangspunt 8. indien er sprake is

v.iii een aantletilingdovereetikonist. Het is verder betreuretiswaardig dat eeii beroep op het
Belgische geniene recht eveillilin rot het geweiiste resultaat leidt.
Wat kan er worden gezegd over de iiiate waarin het Nederlandse recht voldoet aan uitgangs-
punt 8? De Nederlandse regelgever is zich, net als de Belgische, enerzijds bew,ist van het be-
1.11ig vati eeii regel iiizake nieerwerk, 111aar is atiderzijds Van nienitig dat de behoetie Jan zo'11
regel verschilt al naar gelang de kwalificatie van de overeenkomst. Zo bevat de regelitig tell
aanzien vati de koop geeti regels die voldoeii 7311 ititgatigspiziit 8. Eeii substantieel verschil , i iet

de regelitig van de aatinetiiitig van werk, althans Zo Op het eerste gezicht. Deze regeling be-
oogr de verkrijger door nuddel van art. 7:755 NBW te bescheniien, niaar er kleven aan dit ar-
tikel zoveel tiadeleii dat er v.111 de beoogde beschertiung uiteitidelijk iliets terecht konit.
Opvallend is verder dat de verkrijger wel goed is beschemid, watineer partijen de KA/AV met
bijbehorende GIW-regeling van toepassing hebben verklaard. Ik wijs op art. 7 lid 1 .10. lid 3
AV  (KA).  Eii  het getiietie recht? Dat kan  de leeniten  iii  de bijzondere regels 11iet opvullen.

7.2.3 DI· ovi·liF, botitiproccs,110(14'//cit

Het voreiistaatide laat onverlet dat de tussenconclusie anders zou kunnen zijii voor wat betreti
de overige bouwprocesniodellen.
De mogelijkheid bestait dat de Belgische verkrijger iii tiiodel 2'2, atiders dan iii 111odel 3,66k
beschenning kan ontletien aan art. 1793 BBW. De verschaffer gaat iii 111odel 2 tianielijk een
overeenkoinst aan 111et de 'eigenaar  vati  de  grond'. Er dienen echter nicer  dreiiipels  te  worden
gepasseerd, alvorens art. 1793 BBW toepasselijk is. De aailneming moet tevens het 'oprichten
van een gebouw' tot voor\verp hebbeti.553 Hier schuilt het probleeni niet iii, onidat dairvati iii
het gegeveti geval natuurlijk sprake is. Er dient verder sprake te zijn van eeti '11iet de eigetiaar

55"    De  grolid  is  afkoinstig  ,·311  de  verschaffer  eli  de  verkrijger  oet-elli  eell  substalitiele  ill\·lord  uit  op  het  stall-
daardolit\\·erp vati Lie verschati-er die de wolii,ig bouwt.

551
Eeti redetiering die meti liog zou kuimeii volgeti, is dat het opdrageti vati meerwerk als aainieniitig fati

werk is te k\,·alificereti. Het is evenwel otiislachtig en wellicht zelfs onjuist 0111 de verkrijger die een koop-
overeetikotiist sluit via de r,·eg vati de Jatitieliling vati werk te voorziezi vati de vereiste beschern)itig.

552  De verkrijger verschati de grond eli de verschifier bouwt imr her oiltwerp van de verkrijger een woning
353  Zie daarover Baert 2(H,1, Ilr. 1(196-11(6, p 365-368: Goossetis 2(MI3. tir. 666-668, p. 571-573.
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•:54vastgesteld eli overeengekonien plan -  ell het werk nioet zijii aangetiotiieti tegen eeti vaste
prijs. Ook deze eiseti hoeven tiiet aan de toepasselijkheid van art. 1793 BBW in de weg te

staan. De vervolg\·raag die rijst, is welke beschemiing dit artikel de verkrijger biedt.
De verschafier kan op grond vaii art. 1793 BBW slechts aanspraak inaken op eeil vemieerde-
ring  van zijii prijs wegetis  aatigebrachte  veranderitigen  of vergrotitigen,  itidien  aan  twee  cutiiu-
latief gestelde vereisten  is voldaaii. De verkrijger nioet de verschati-er schriftelijk  toesteiluiiing
hebben verleend voor de wijzigingen dn er nioet een concrete prijs voor het nieerwerk wor-
den overeengekonien.555 Het is betreurenswaardig dat de wergever geen aandacht besteedt aaii
de gevolgen die meerwerk heeft voor de uitvoeringsduur. Hoe dat ook nioge zijn, de be-
schenning vati de Belgische verkrijger is hoe dan ook wat atiders en bestendiger dan in 111odel
3. Er kumien evenwel nog nieer verschillen worden genoenid.
De Belgische verkrijger  is  in de niodelleii  1 ""  en  5557,  waariti  de  regeling  van  de  koop  van
toepassitig is, iii het geheel niet bescherliid tegeti otigewenste gevolgen van nieerwerk. Deze
regeling voldoet i111111ers niet aaii uitgatigdpiitit 8. Het gebrek aan beschemiing vaii de verkdj-
ger behoefi tegelijkertijd enigerlei nuancering. De verkrijger heeti in de 1110dellen 1 eti 5 wei-
nig invloed op de kwaliteit van de woiling. waardoor het opdragen van meerwerk wellicht
rvat tilitider iii de rede ligt daii iii niodel 3. Verder lijkt de Belgisclie verkrijger in de niodellen

2 eii 4 liet beste beschemid. De verklaritig is eenvoudig: op deze modellen is enkel de regeling
van de .iannenling van werk - en de W.B. - van toepassing eli deze komt het beste tegenioet
aaii uitgangspunt 8.
De bescheniiing vati de Nederlatidse verkrijger loopt evenzeer uiteeti al 11.iar gelatig het liiodel
waarin partijen zich bevinden. Zo kan de tussenconclusie teii aanzien van de KA/AV met bij-
behorende GIW-regeling slechts worden gehandhaafd voor niodel 1. Verder blijft de ttissen-
coticlusie ten aatizien van de koop- en aatitietiiingsregels wel herzelfde voor de iliodelleti 1,2,
4,5 eti 6, 111aar is de verkrijger niet naine in de niodel 2.4558,5 eli 659" slecht at- De gebrekki-
ge koop- en aantieiningsregeling zijn initiiers op deze modellen van toepassing. De nadelige
gevolgen lijken voor war betrefi niodel 5 echter 111ee te fallen, onidat de illogelijkheid oni
meenverk op te dragen ill model 5 wat minder \vaarschijillijk lijkr. Voorts is de verkrijger in
de inodellen 1 en 3 het beste bescheniid. Hij kan iii deze tiiodellen een beroep doen op de
KA/AV met bijbehorende GIW-regeling, wantieer partijen deze regels van toepassing hebben
verklaard.

454  Ilidien de verkrijger zich het recht heeti voorbehoudeti 0111 tijdells de uitvoerilig Ilog wijzigitige,1 aan te
breiigeti. is art.  1793 BBW niet van toepassitig.  Zie Baert 2( H,1.  tir.  1 11(I. p. 369 niet verwijzingeii

izz   Zie Goossetis 2(1( 13, tir. 674, p 577-578.
R·  1,e verschaffer verschati zowel de grotid als het o,imverp eti bouri·t cle Tr'oiiiiig
 -  1)e verkrijger bretigt de gro,id iii eii de verse·haffer zorgt voor het ontwerp e, i de uitvoering.
se    I)e  ver,chager  bretigt  de  groild  in.  de  verknjger  ven·aardigt  het  olinverp  en  de  verschager  bouwt  de  wo-

Illtlg.

p" 1)e verkrijger bre,lgt de grond ill ell oefent eell substatitiele invioed uit op het stalidaardolimerp vall de
verschaffir die de wotiing bouwt.
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7.3 Toetsi,W l'al, de rceris aa,1 di· a(fic'llic,li' tlitea,Wsplmk„

WaI kan er vervolgeils worden gezegd over de niate waarin de regels - die (beperkt) voldoen

aan uitgangspunt 8 - beantwoorden aan de algeniene uitgangspunten?

7.3.1 A( cigiecit tiiw,111, spwit /
5/,11

De getoetste regels nioeteti in meerdere opzicliten goed scoren. ik bedoel daannee dat art.
1793 BBW niet alleen nioet voldoen aan uitgatigsputit 8, inaar ook aan uitgangsputit 1.  Hier
writigt de schoen. Her probleetii is gelegen iii het vereiste van de schrittelijke toestelluilitig
Het  schritielijkheidsvereiste  lijkt   in   Belgie   een   exclusief bewijsnliddel   te   zij1156'   in   de   zin   dat
een verschaler- bij gebrek aan eeti schritielijke overeetikonist - geen reclit heeft op bijbeta-

ling. Ik zou hier niee kunnen leven, ware het niet dat de Belgische verschaffer geen recht heeft
op bijbetaling, indieii de verkrijger inondelitig nieenverk heeft opgedrageii, partijeii over de
prijs hebben gesproken en hij het werk zonder geschrift te goeder trouw uitvoert. Dit kan niet
de bedoeliiig zijn. Her is iiatiielijk niet uitgesloteii dat de verkrijger niisbruik niaakt van de
goede trotiw van de verschalfer. De schritielijke opdracht zou dan ook t·lit bewijstiuddel, 111aar

geen c·xdtisiefbewijstiliddel moeten zijii. Zo bezien voldoet art. 1793 BBW niet aan uitgangs-

pm*l.
De aaii art. 1793 BBW verwante Belgische rechtspraak doet daarentegen geen afbreuk aan de
belatigen  van de verschaller.  Het moeteii  verscha fen  van prijs- en tijdsitifortnatie zal tiiet lei-
den tot een onevenredige belasting van de verschaffer. Hij voert de kwaliteitswijziging iniiiiers
zelt- uit, waardoor hij degene is die het beste weet wat een en ander kost. En hoeveel tijd er
met het meerwerk gepaard gaat. Toi slot beantwoordt ook art. 7 lid 1.io. lid 3 AV (KA) aan
uitgatigspuiit  1.  De arguiiienteti die aan  deze conclusie ten grondslag liggen, zijii grotendeels
dezelfde als iii het kader van de iii de Belgische rechtspraak onnvikkelde regels. De iii art. 7 lid
1.10. lid 3 AV (KA) opgetiometi voonvairde d.it het meerwerk schritielijk illoet wordeii vast-
gelegd, verdient ecliter expliciete aandacht. Het is  toe  te juichen dat het schriftelijkheidsvereiste
volgens de RvA geen exclusiet-bewijsniiddel is.'b' Atiders dan iii her kader van art. 1793 BBW
leidt dit vereiste hier derhal\·e niet tot problenieii.

7.3.2 At,ge,lice,1 tlitemiespii,it fl,3

De vraag konit boven of de getoetste regels ook beatitwoorden aan uitgatigspunt 2 en derhalve
fitiaticieel veraiitwoord zijn. De infoniiatieplicht vati de Belgische verschaffer zoals deze is te-
rug Ie vitiden in de rechtspraak is dat ill ieder geval. Vooropgesteld kati worden dat de kosten.
die voortvloeien uit deze verplichting, kunneti worden doorberekend iii de prijs vati de wo-
nitig. De hoogte van de prijsstijgitig zal echter gering zijn. 1)e verschal fer kati de verkrijger zo-
als gezegd relatiet- eetivoitdig van de benodigde intomiatie voorzieii, waardoor de  kosten vati

i",
Zie hoollistuk 3 paragraat-2.1.

41 Zie over het schriftehjklieids,·freiste Baert 2(*11, iir. 11)72-1(182, p. 358-361. Bursseiis 2(H,1, tir. 141, p
116-117; Goossetis 3*)3. lir. 659. p 567-568. nr. 672. p 576-577.

5'·2    Zie  bijvoorbeeld  R\·A  8 jaii,ian  2(X )2. lir. 22.382 (iiiet  gepubliceerd):  Il.vA  28  april  2( H A. tir. 22.698 (1 ii et

gepubliceerd).   Zie   ook   Bruggeniaii   3,1 )62,   p.   21 18-21)9.   Zie   iii   algenie,ie   ziti  Vati   deti   Berg  &   1)ierikx
2(x 14.  p.  58:  Asser-Vati  deii  Berg 2( 1(17 (5-III,).  tir.   144.  Zo  is dit vereiste - aliders  dati  otider  her  oude

NBW - niet opge,ioine,i in art. 7:755 NBW.
563

Zie hootilstuk 3 paragra.2-2.2.
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de infonnatieplicht billneti de perken zullen blijven. Her ontbreken van een goedkoper alter-
natiefwettigt vervolgens de conclusie dat er is voldaan aan uitgangsputit 2.
De wetgever is ook in art. 1793 BBW de fitianciele belangeti van de verkrijger 11iet uit het
oog ver|oren. Het iiiag duidelijk zijii dat de kosten, die voortvloeien uit de verplichtitig 0111
overeetisteliltilitig te bereiken over de prijs en het schrittelijkheidsvereiste, kittineti worden
doorberekend in de prijs van de wonitig. De prijsstijging zal echter bitinen de perken blijveti,
otiidat de verscliaffer nu eemnaal de nieest aangewezen persoon is oni de verkrijger van de be-
tiodigde prijsinforniatie te voorzien. Hetzelfle geldt voor het schriftelijkheidsvereiste. nu er
geeti specifieke eisen worden gesteld aan de inhoud van de schriftelijke toesteniining. Er is
verder ook geeti goedkoper alternatief denkbaar, waardoor dit artikel voldoet aaii  uitgatigspunt
2.

Tot slot konit ook art. 7 lid 1 jo. lid 3 AV (KA) tegemoet aan uitgangspunt 2. De verschaffer
kati de kosten die zijii verbonden aan zijn inforniatieplicht weliswaar doorberekenen aan de
verkrijger, nwar de hoogte van deze kosten zal geriiig zijn. Dit geldt ook voor de kosten die
zij11 verbotiden aati het schriftelijkheidsvereiste. lk zou in dit verband willeti volstaan tilet eeti
verwijzing naar hetgeen ik in het kader van art. 1793 BBW heb betoogd. Er is verder ook
geen goedkoper alteniatief denkbaar, waardoor art.  7  lid  l.io.  lid 3  AV  (KA)  voldoet aan  uit-
gatigspunt 2.

7.4 Coticitisie e,1 aa,ibeveli,Ke,i

Het Belgische en Nederlandse recht bevatten welbeschouwd onvoldoende waarborgen ten
aanzien vati uitgangspunt 8. De eilige regel die een voldoende scoort is art. 7 lid 1./o. lid 3 AV
(KA). De verkrijger die tiieenverk opdraagt krijgt op grotid vati dit artikel - atiders dan op
grond van de am.  7:755  NBW  en  1793 BBW - itifortilatie  over de concrete prijs- 611  tijdge-

volgen. Een en ander zonder dat er sprake is van een otievetiwichtige beschertilitig van partij-
eti eti zonder dat de verkrijger te veel betaalt voor zijii bescheniiing. Het voretistaatide lijkt
ook te gelden voor de intoniiatieplicht van de Belgische verschaffer inzake een overschrijding
van  de vaste prijs en de uitvoeringsduur.  Het is 111ij ecliter niet duidelijk  of hier sprake is van
eeti bestetidige regel. Dit terwijl art. 7 lid 1 jo. lid 3 AV (KA) is terug te vinden iii heldere re-
gelgevitig. Ik spreek hier overigens nier niijn algeniene voorkeur uit voor eeti iii regelgeving
vastgelegde bepaling. Ik wil slechts op illicroiliveau laten zieii dat er hier eeti verschil bestaat
tlissell regels die zijn vastgelegd iii regelgeving etierzijds en rechtspraak atiderzijds.
De (vervolg)vraag konit boven welke aanpassingeii nodig zijii teneinde de hilidige regets te la-
ten beannvoorden aan uitgangspunt 8. De verkrijger zoti op grotid v.iii art. 7:755 NBW recht
tiioeten hebben op itiforniatie over de concrete prijsstijging en de eventliele verlenging van de
uitvoeritigsduur. Verder zou de Belgische verschaffer de verkrijger op grond van art. 1793
BBW voortaan ook nioeten intornieren over mogellke tijdsconsequenties van 111eerwerk. Te-
veiis liloet illell  iii Belgie at-vati de gedachte dat eilkel  een  geschrift de verschaffer recht geeft
op bijbetalitig itigeval van opgedragen nieenverk. Voorts nioet de regeling van de koop iii
beide latiden worden aangepast ofbeter gezegd worden uitgebreid.
Ik tiierk tot slot nog op dat her onvoorwaardelijk vasthouden aan nieerwerkregels sotiis onbil-
lijk kati uitwerken. Het schriftelijkheidsvereiste is hier - zo zagen we - het levendige bewijs
van. Er dient in somniige nauw begrensde gevallen dan ook ruinite te zijn voor een nuance-
ring op de toepasselijke ideale regel. Hoer\·el hier tiog tiieer over gezegd zou kulltlell wordeti,
beperk ik tiiij rot de opnierkilig dat de bewijslast teri aatizieii vati zo'11 'otibillijk geval' bij de
verschatter moet liggen. De eis itizake het schriftelijk vastleggen is uitdrukkelijk opgenonien
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ter bescherniing van de verkrijger. Wanneer de verschaffer desondaiiks 111eent deze eis liaast
zich tieer te kimnen leggen, zal hij ook de consequendes daarvan nioeten aanvaarden. Te we-
ten het aantonen van een 111011delinge nieerwerkopdracht.

FIGUUR 12364

NEDERLAND
geinene aannetning

uitgangspunt 8 koop KA/AV
recht van werk

volledig 8,1,2
beperkt

niet 8 geniene recht              8
BELGIE

geniene aannetning
uitgangspunt 8 koop W.B.

recht van werk

volledig 1,2
beperkt                                                         8

koop of aatineniing
niet 8 getiiene recht van werk/gelliene

recht

564 1)e getalleti (8. 1 en 2) iii de verschilletide kolonimen correspoiideren niet het cetitraal staatide uitgatigs-
putit H eli ile algenietie ilitgilligsputitel, I eti 2. Ik zou de lezer voor nuaticeringeti eii details wille,1 verwij-
zeii tiaar de voorgilatide paragratpli.
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DEEL II

HOOFDSTUK 6

DE TOETS AAN HET IDEAALMODEL: UITGANGSPUNTEN 9 T/M 14

1          Inleiding

Iii  hootdstuk  5  is de vraag beatitwoord  of de Belgische  eii Nederlandse regels voldoen  aan  de
uitgangspunten 3 t/1118 van het ideaalinodel. Tevens is gekeketi hoe een ontoereikeiid be-
schermingsniveau kan worden verbeterd, zodat het wel - optiniaal - min het ideaahiiodel be-
antwoordt. Ik zou deze vrage11 in het onderhavige hootdstuk willen beantwoorden voor de

uitgangspunten 9 t/ni 14 van het ideaaltiiodel.
Deze uitgangspunten hebbell veelal betrekking op het vaststellen eli efrectrieren van rechten
en  plichten  van  partijen  ingeval  van  een  probleetii.   Uitgangspunten  9  en   10  zijn  evenwel  nlin
of illeer een overgangscategorie tussen de uitgangspunten 3 t/111 8 enerzijds eii de uitgatigs-
putiten  11  t/iii  14 anderzijds.  Voor wat betreft de  toetsingsmethode  volsta  ik niet een ver\vij-
zitig naar hoofdstuk 5 paragraaf 1.

2      Uitgangspunt 95,"

14)               Lie  rety,6  mor,r,1  11,1,1,11, ireen  d,it  ,1,·  1•r,irlit#h-7  11,   il,mfili"li,111£11  hi,1/11,71  1,1,1  ,/t·  1,4,111112 en  dr

Ilem'els,971LT,4,1Lte Illet 111,1,1 livzige,1, tly,zij

i   an 11'1:WI'll.' 1.kill '11,· A·11,1/iti,t Iii,/,·ils de Ii,n,trn,1,1 ir,*,dz.lk,·lub L,,1'C/1/ckal, ,* t,mha#br di·
1·et/ nwrr 1,1#Imirm,  de 1,·d'Wie, r i•,1,1 ,fe „1•,·Irc,11·,1,1,st ,It #m '.,1 ,/e i·t,11•,ile, r n,-Itt /1,·c# ,v, tir-
R,"4'dIM,ir 1.11 1 111-t *yl,91*w Ii.ide, 1.

it    de i,cd'nwrri,111 de i,t'ap,vik,In,t ,lf&·an t-n mht hr,·# ,pi t·,·hi"p,h'w i·,m /1,·t,act, d,·n itade,1,  iii-
diril ,/e t,t·n,11.1#i·r ilc „Irtr,·,Wi'11,1,ici, h,4„r//u•,d tyi,tid met Aw,1 1,1•creli

2.1 Dc k tortse,i reecls

Eeti regel die iii het kader vati uitgangspunt 9 relevant kan zijti, is het genieenrechtelijke art.
6:258 NBW.366 Deze regel bepaalt dat de rechter de gevolgen van een overeenkonist kan wij-
zigeti op grond van otivoorziene onistandigheden welke van dieii aard zijn dat de wederpartij
liaar liiaatstaveti vati redelijkheid e11 billijkheid oxigewijzigde itistatidhouding rail de overeeii-
kotilst iliet iilag verwachten. Het Belgische recht ketit iii begitisel geen met art. 6:258 NBW
vergelijkbare regel.'61 De itiiprevisieleer wordt iii Belgif iiiitiiers tiiet erkend.'68 De afwijzing
van de iniprevisieleer dient wel in perspectief te worden geplaatst. Er wordt iniiners een be-

36:  Zie hootilstuk 3 paragraaf 3.3.
56" Zie hoofilstuk 5 paragraaf6,1.
56-  1)it uiteraard telizij partijeii co,itractueel atiders zij,i overeengekonieii. Er kuimen bi,itien de Belgische re-

gelger·itig boveridieti e,ikele specifieke verschijliiii-F\'omieli wordeii oiitwaard vati het leerstuk otivoonie-
lie  Oliistatidighedeti.  Zie  hierover Vael  2( H)-1, p 716-722.

56'    Zie  Van den  Berg & 1)ierikx 2( M 14.  p.  6( 1:  Vati  Oevele,1 21 1(15. p.   1643- 1644.
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roep gedaan op andere rechtsfiguren. telleinde op altertiatieve wijze regeiiioet te koiiien aaii de
affrijzing vati deze leer."" Zo leidt de niatigende werking vati de genieenrechtelijke goede

trouw   er   ill   conibinatie  met het verbod   van   illisbruik  van   reche7"   toe   dat  de  schuldeiser  het
recht kaii worden oneegd 0111 zijn rechteii uit te oefetien op een nianier die ketitielijk onaan-
vaardbaar is.,71 Ik wijs voorts nog op de gedachte dat de leer van de onvoorziene onistandig-
hedeii iii het kader van de Belgische aatineming vati werk de status van zelfstandig leerstuk
heett.5,2 Zo mag een aalinemer ill geval van onvoorziene onistandigheden van de overeen-

573kotiist afu·ijkeii, als de niateriele uitvoering van het werk ernstig wordt verzwaard.
Een andere getiieenrechtelijke regel die zich leent voor toetsing aan uitgaiigspunt 9 is het Ne-
derlandse leerstuk van overniacht. Zo bepaalt art. 6:75 NBW dat een tekortkoming de schul-
denaar niet kan worden toegerekeiid, itidieti zij niet is te wijteti aaii zijii schuld, 110Cll

krachtetis wet, rechtshandeling of iii het verkeer geldende opvattingen voor zijn reketiitig
koijit. Deze regel staat iii verband niet de hien,oor besproken leer van de onvoorziene om-
standigheden (art. 6:258 NBW). Beide regels hebben inimers betrekking op de verbindende
kracht van de overeetikonist. Een equivalent van de Nederlandse regel itizike ovemucht is te-
rug te vinden in het Belgische gemene recht.574 Uit de am.  1147  en  1148 BBW volgt illipli-
ciet dat de schuldetiaar niet gehoudeti is tot hetgeen door een vreetiide oorzaak, toeval of
ovenilacht onniogelijk is geworden.
Er koiiit verder ook een Niatital bijzondere bepalingen voor toetsing aan uitgangspunt 9 iii
aannierking. EOn van die bepalingeti is art. 1616 BBW. waaruit volgt dat de Belgische verko-
per verplicht is het verkochte te levereti in de onivang die bedongen is bij de overeetikonist.
Voor toetsing konit tevens iii a.imiierking art. 1617 BBW. Deze bepaling biedt de koper de
niogelijkheid oiii v.11 de verkoper te eisen dat hij alsnog de overeengekomen hoeveelheid
grond levert. Voor zover een aativullende leveritig 0111110gelijk  is,  of als de koper dat iiiet eist,
zal de verkoper met een evetiredige vemiindering van de prils genoegen nioeten nenien. Het
beginsel dat de verkoper iliet 1117% afwijken van de overeengekomen perceelsoppervlakte is
titer 111et zoveel woorden terug te vinden in de Nederlandse koopregeling. Hoewel de ver-
melding van de oppervlakte op grond vati art. 7:17 lid 6 NBW zelif wordt vertiioed slechts als
iatiduiditig te zijn bedoeld, volgt uit art. 7:17 lid 3 NBW weer dat een ativijking van de iiiaat

vati liet overeetigekomok ertoe leidt dat het verkochte iliet beatitwoordt aaii de overeen-
konist. 1)e rechtsmiddelen die de koper in een dergelijk geval ter beschikking staan, zijn zowel
tenig te vitideii iii her geinetie reclit als in liet bijzoiidere art. 7:21 NBW.575
De KA/AV met bijbehorende GIW-regeling bevatten eveneens eell relevante regel ter zake.
Eeii verschil tussen de werkelijke en de opgegeven maat of grootte van de grond geek geeii
aailleiditig rot etiige rechtsvordering tot vergoeding, aldus art. JA KA. Een variatie op deze re-
gel is - getuige art. 38 KA - evenwel 111Ogeluk. Zo kutinen partijen overeetikonien. dat eeti
verschil tussen de werkelijke eii de opgegeven nwa of grootte vaii de groiid geen aanleiding

5'M   Zie Vael 3 M 14. p. 736-743: Vaii Oevelen 24*15. p 1643-1644. Zie ook Vaii Gerveti & Cove,11.leker 2( I l l.

p. ill. Zie tevelis hootilstilk 5 paragraaf 6.1.
5-"   Zie Vail Gerve,1 &  Covetilaeker 2( Kit, p.  1  11. Goosseiis 2< M 3.  lir. 7111. p 595-597.
5- 1    Zie  Vati  C;en·eii  &  Coreni.ieker 2(1(,1,  p.   111:  Goossetis  2( H 0.  tir.  7411, p 595-597 niet verilere  ven,·ijzin-

gell. lir. 8 12. p. 713-714: Stijiis 2(M 15, p. 79 e.v.: Veniiatider 21 11 15, p. 38-411.
572   Zie Goosseiis 2(H 13. tir. 682. p.  5,33.  Zie ook hootlistzik 5 paragraaf (,.1.
5-3  Zie Baert 2(M)l. tir. 1139-1146, p. 379-381: C;oosse,15 2(HI3, iir. 681-682, p. 582-583, iir. 688, p. 587, lir.

691.  p.  5911-591  tiiet verwijziligeii
5-4  Zie Vati Oereleti 2(M 5. p. 1659.
5-5  Zie art. 7:22 lid 4 NBW.

136



DE TOETS AAN F IET IDEAALMODEL: UITGANC,SPUNTEN 9 T/M 14

geeft tot enige rechtsvordering tor vergoeding, behoudens eeti rechtsvordering rot algehele
vergoeding op basis van  €  - per cetitiare,  itidieti het verschil 5% of 111eer bedraagt vati de op-
gegeven 111,at of grootte.
Een bepaling die eveneens onder de loep wordt genonien, is art. 7 sub d W.B. op grond
waarvan de nauwkeurige platitien eli gedetailleerde bestekken iii bijlage bij de overeenkonist
tiioeten zijn opgenotiien. Van groter belatig is evetiwel dat de woizingbouwovereetikotiist op
grond vati deze bepalitig ook kall vertiielden of - en zo ja otider welke voorwaardeti - van de
voorge110111en werkwijze en te venverken materialen kan worden afgeweken. Een bepaling
die iii de kern gelijkenissen vertoont niet art. 7 sub d W.B., is art. 6 AV (KA). De verschafter
Hug op grond van dit artikel wijzigingen aanbrengen in het bouwplan, waarvan de lioodz:Ike-
lijkheid blijkt bij de uitvoering en itidien de wijzigiiig geen afl)reuk doet aan de waarde, de
kwaliteit, het uiterlijk, het aatizien en de bruikbaarheid van de wonitig.57'
Een laatste bijzondere bepalitig die iii het kader van uitgangspunt 9 een rol kan spelen, is art. 4
AV (KA). Deze bepaling heeft betrekking op de situatie dat de verschaffer - :tls gevolg vati
overheidsvoorschrifien of andere gegronde  redenen  - de plaats  van de woiiitig wijzigt  reii  op-
zichte van de geldetide situatietekening.

2.2 Toctsi,W 141,1 dc r,Ncts aati itit,Cali,Csplilit 9

2.2.1 Boitit proces„todi.1 3;77

2.2.1.1 iii,aliteit vati de 11'Ollitlg: ilit,gultgspimt 91

De \,raag koiiit boven  of art.  7  sub d  W.B. de verkrijger de gewe,iste bescheniiiiig biedt.  De
overeetikotiist  kati  krachtetis dir artikel vernielden  of -  en  zo ja  onder welke  voorwaarden -
van de voorgenonien werkwijze en te verwerken niaterialen kati worden afgeweken. Deze
voorwaardeti worden vervolgens echter geheel aan partijen overgelaten. Het staat de verschaf-
fer hierdoor iii feite vrij 0111 een afwijkingsclausule iii de overeeilkonist op te nenien, waarin
de voorwaarden genoenid iii uitgangspunt 9i niet zijn terug te vinden. Het betreft hier een re-
eel gevaar gelet op de zwakke otiderhatidelingspositie vaii de otideskutidige verkrijger ten op-
zichte van de deskundige verschaffer. De conclusie dat deze bepaling tiiet tegemoet konit aan
uitgangspunt 9i zal geen bevreemding wekken.
Art. 4 lid 1 AV (KA) is veel specifieker dan art. 7 sub d W.B. Deze bepaling geeft de verschaf-
ti:r het recht 0111 wijzigillgell ten opzichte van de situatietekenitig. als gevolg van overheids-
voorschrifiell of atidere gegronde redeiien. door te voereti. De verkrijger krijgt vati de
verschafier dan een gewijzigde situatietekellitig eli kan op grond van de leden 2 en 3 recht
hebben op schadevergoeding en ontbinding. Op het eerste gezicht een aardige \'erralitig vati
ilitgangsptitit 9i. De reikwijdte van art. 4 roept evenwel vragen op. Het is bijvoorbeeld niet
duidelijk wat onder de tenn gegronde redeiie11 moet worden verstaan.578 Vallen 11oodzakelijke
wijzigingen tijdens de uitvoering hier onder? Een wijzigitig 115 gevolg vati overheidsvoor-
schriften of enige alidere gegronde redeti konit zeker in de bu,irt v.in het tioodzakelijkheids-

i-"   Zie livA 7 april  1997,  tir.  17.9()1,  BR  1998. p.  527: 1ZvA 3 licive,iiber  1999.  tir.  21.685,  BR 2(H X j. p.  148:
RvA  4  oktober 21 M H b.  tir.  22.2 1 5.  BR  21 M 12.  p.  633.  1 -)e  wijziging tiioet  overigeils  aa,1  alle  iii  art.  6 AV  ge-
tioeliide elenieliteti wordeti getoetst. Zie livA 5 juli 21 M 12. lir. 24.5 1 4. BR 3 M )3. p. 431 1.

i--   Zie  hooldswk 4  para-maf 2.3.  1)e  grotid is atkoinstig vati  de  verschaffer eti de verkrijger oete,it een sub-
stantiele itivloed uit op het standaardotitwerp vati de verschaffer die de wotiitig botiwt.

ER   Zie Brugge'iian 21 M)(,a, p.  177.
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vereiste.s" Nietteiiiin lijkt art. 4 AV niet bedoeld te zon voor de situatie die ten grondslag ligr
aan uitgatigspunt 9i. De wijzigitigen iii ititgangspiint 9i zon veeleer techilische eii cotistnictieve
wijziiigeii dan wijzighngen ten opzichte van de situatietekening.58(' Het is art. 6 AV dat betrek-
king heeft op deze wijzigingen en niet art. 4 AV.58' Art. 4 AV (KA) is derhalve een aardige

bepaliiig, tiiaar de ratio vaii deze bepaling is anders dan die van uitgangspunt 9i.

Hetzelfle geldt voor de Belgische regel waaruit volgt dat de aannetiier, ingeval vati onvoor-
ziene onistandighedeii, van de overeenkonist illag afwijken, als de materiele uitvoering van het
werk enistig wordt verzwaard.582 Deze regel is iii het kader van uitgangspunt 7 bekritiseerd,

hergeeti ik  hier weer zo„ willeti doeii.  Het is iii de eerste plaats de vraag of een emstige ver-
zwaring van de verbititenis hetzelt-de is als eeii 1100dzakelijke wijzigiiig. Het staat bovendien
niet vast dat de aannenier de opdraclitgever nioet infortneren over de wijziging.583 En kan de

opdrachtgever wel vaii de overeenkomst af en heeti hij  in voorkomend geval recht op een
vergoediiig? De laarste vraag lijkt iii ieder geval ontkennend te 1110eten worclen beantwoord,
oindat de aantiemer juist recht heeft op bijbetaling. De onderhavige regel lijkt dan  ook  hele-
111aal 11iet bedoeld Ie zijn voor de situatie zoals beschreven iii uitgangspunt 9i. Deze gedachte
wordt alleen niaar sterker, 11,1 wel wordt gesteld dat vooniielde regel als zodatiig niet kati wor-

, 584deti toegepast op 'privaatrechrelijke aaimenlingen .
Wat te deilken van de regel itizake oveniiacht? Art. 6:75 NBW bepaalt dat een tekortkoming
de schrildetia.ir niet kati worden toegerekend. itidien zij niet is te wijten ain zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of iii het verkeer geldende opvattiligen voor zijn rekening
kotiit. 1)e vraag rijst of er enkel sprake is van  ovennacht,  wanneer de  nakoniing (voor een  ie-
der) daadwerkeluk ontiiogelijk is.'MR Voldoende is dat tiakonling voor de betreffende schulde-
liaar onniogelijk of praktisch te bezwaarlijk is geworden. Ot- dit zo is, hangt van de
otiistandigliedeii van het geval a£586 De wet stelt de eis dat nakoniing ontiiogelijk is iii ieder

geval niet. De Belgische jurisprudentie wijst uk dat er in Belgie sprake is van overmacht als de
onistatidigheid die als vreemde oorzaak wordt ingeroepen, de nikonlitig van de verbititenis
volstrekt omnogelijk imakt eii de schuldenaar ter zake geen enkele fout trefi.587 Er gam echter
ook andere steninieti op. Zo wordt wel gesteld dat het criteriutii van absolute onniogelijkheid
v.111 n.ikoliiing steeds vaker wordt verlaten ten guilste van het criterium van de relatieve on-
111ogelijkheid iii de zin van ee,1 tioniiale, 11ienselijke oilinogelijkheid.588 Deze benadering kotiit

3M')

dicht iii de buurt \'ati de itiiprevisieleer.

5-" Er wordr m de praktijk regehilatig cell beroep ged,iati op art. 4 AV als gevolg rali het uitzetteii v.111 eeti
bouir·blok door de getiieetite.  Zie Btliggelliall 24 14 )(,a.  p.  178.

56'  Zie hoofilstuk 3 parageaf 3.3.1.
w  Zie Bruggetiiati 2(MMa. p. 177.
82   Zie over liet enistig verzf,·areti I·aii  de verbititei,is ,·311 de aa,itienier Goossetis 2(M O,  tir.  691.  p. 59(,-591.
58-1  Zie hi)ofilstzik 5 paragraat-6.2.1.
94   Zie B.iert 2(Mll. tir.  1143. p. 379-38(1. tir.  1146. p. 381). Baert tiieetit dat de leer vati de otivoorzietie inoei-

lijkheden in het privaatreclit wordt at-gewezell. 1)eze leer betrett techilische proble,lieil eli teite,1, voor de
oplossiiig waanati 11iet voorzietie werketi  eti  ablion11.ile  uitgaveti  zij,1  vereist. Zie Baert 3 11 ll .  lir.  1139.  p.

379.
585 Zie  over  de  rerschillende  theoriefii  onitretit  het  begrip  ovenijacht  Asser-Hartkanip  21 M 14  (4-I).   lir.   311 -

321.

58"  Zie Asser-Hartkatiip 2(NI-1 (4-1). Iir. 311-321.
587  Zie Vati Oeveleti 2(1(35, p. 1659.
58h  Zie Vael 20(14. p. 741.
589  Zie Vael 3 M 4, p. 7-12.
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Wat hier ook van moge zijn. de onistandigheid dat de verschaffer de woning niet nieer kati
uitvoereti zoals overeengekotizeti. kan in beide latiden overniacht opleveren. Het is wel de
vraag of etikel  een  tiood=ake/(ike  wijziging overniacht oplevert.  Het is verder  zo dat ovenilacht
in de weg staat aan een vordering tot tiakonling. Overmacht als zodanig levert dus Keen aan-
spraak op wijziging op, terwijl een r\'ijzigitig van de kwaliteit iii uitgatigspiint 9i wel cetitraal
staat. Voorts is het zo dat een vergoeding van geleden nadeel in beide landeti Iliet ill de rede

lijkt te liggen itigeval van ovenijacht.59" Een ander kritiekpunt is het Feit dat tiergens blijkt dat
de Belgische en Nederlatidse verkrijger tijdig geniformeerd nioeten worden indien er sprake is
van ovemiacht. De hiervoor opgesonide nadelen wettigen de conclusie dat de regel itizake
ovemlacht in beide landen niet beantwoordt aan voornield uitgangspunt.
Tevens bleek dat de iliatigende werking van de geiiieetirechtelijke goede troilw. iii conibitiatie
111et het verbod Vall lilisbruik van recht, ertoe leidt dat de Belgische rechter de verkrijger het
recht kati ontzeggen om zijn rechten uit te oetenen op een manier die kentielijk onaanvaard-
baar is. Een rechthebbende kati op grotid van het verbod vati rechtstidsbruik de nlogelijkheid
om zijn recht ofbevoegdheid uit te oefenen verliezen, wanneer hij een houdi,ig aanneemt die
onverenigbaar is niet de uitoefetiing van dat recht ot-die bevoegdheid en de wederpartij in
goed vertroliwell is at-gegaati op de houding van de andere partij.59' Wat betekent dit iii het
kader van Uitgatigspullt 9i?
De vraag rijst of-de verschaffer aanspraak heeti op een wijzigiiig of dat de verkrijger eilkel geen
mkonling kan vorderen vati de prestatie zoals deze is overeetigekotiien. Er zijn uitspraken
waarin wordt gesproken over een mogelijkheid tot herziening van de overeenkonist ingeval
van misbruik van recht."3 En ook in de literan,ur konit de herzieningsmogelijkheid ter spra-
ke.5"3 Aaillieiizelijk lijkt datiook dat em wijzigiiig mogelijk is. Her is evetiwel erg otizeker of
de verschaffer enkel van de overeenkonist mag afwijken, indien de Wijziging tijdens de uitvoe-
ring noodzakelijk is gebleken. Keimierkend van de imprevisieleer is titi eeiziiiaal dat er een be-
roep op kan worden gedaan, wanneer een verbintetiis niet otiniogelijk niaar veel nioeilijker of
duurder is dati aativalikelijk gedacht. Ell nioet de verschaffer de verkrijger ilit-ortiiereli over de
voorgestane wijziging?  Ik  durf dat  niet zonder meer te  stellen.594  Het antwoord op  de  vragen
of- de verkrijger van  de  overeeiikoiiist  af kan  en  of hij recht heeti  op eeii vergoeditig van  het
geleden nadeel is al eveti schitiuizig. Veel zal athangen vati de onistandigheden vall het ge-
vaL'95 De o,iderhavige regel is bovetidien eeti creatieve ontsnappitigsniogelijkheid op de afwij-
zing vati de iiiiprevisieleer, waardoor nien athatikelijk is van de bereidwilligheid van de rechter

e'  Zie art. 1147 BBW; art. 1148 BBW. Vgl. art. 6:78 NBW.
5"l Zie Vati Gen'en & Coveniaeker 2001. p. 44)6 met verwijzitigeti tiaar rechtspraak: K. Vatiderschot.

'llechtsverwerking eli rechtsmisbruik: een statid vaii zaken, iii het bijzo,ider met betrekkiiig tot opeisitig
vati venvijli,itreste,i', T. B. R. 20(13, tioot oiider Luik 17 juiR 21)(12, p. 451.

9'*2  Zie bijvoorbeeld Cass. 14 april 1994,12.W. 1994-95, p, 434. Vgl. ook de specifieke verichiji,itigsvonii vati
het leerstuk van o,iroorziene onistaiidigheden ill de Belgische regelgeritig, te weten de wet vati 11 okto-
ber  1919.1)eze  wet bepialt de  liiodaliteiten  itizake  eeli  evetituele  otitbitidiiig of herzieintig vati  overeeii-
koiiisten die voor of tijdeiis de Eerste Wereld zijii aatigegaaii.  Zie  hierover Vael  211(14.  p.  7 1 6-72< I.  Zie
m·oor midere voorbeeldeti vati de toepassilig vati het leerstuk vati otivoorzietie otiistaiidighedeti bimieti het
Belgische recht  Vael  21)114,  p.  72(1-736.  Het  Hof vati Cassatie heefi  nieer  algenieen ook beptiald dat de
satictie op rechts,iiisbruik idet het volledig verbeureti vati eeti recht is, tiiaar dat de satictie bestaat iii het
herleideti vati het recht tOt Zijtl tionii.ial gebntik (het opleggeti vati de tioniiale rechtsuitoet2idtig) of iii het
herstel \'ai de schade  die  werd veroorzaakt door het tiiisbruik.  Zie  hierover Stijlis 3*,5.  p.  92- 1(M I.

<'13    Zie  Goosseiis 2( M 13,  tir.  682.  p.  583,  iir.  7(,1. p 595-597.
5*'4  Zie hoofdstuk 5 paragraaf 6,2.1,
:4:   Vgl. Stij,is 21 M )5, p. 92-93.
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0111 daar iii 111ee te gaati. Vail eeli waarborg is al iiiet al geeti sprake, waardoor de tllatigende
werking van de genieetirechtelijke goede trouw, iii conibinatie met het verbod vati misbruik

van recht, niet beantwoordt aan uitgangspunt 9i.
Eeii soortgelijke situatie doet zich voor ten aaiizien van het getiieenrechtelijke art. 6:258
NOW. De richter kan op grond van deze bepaling de gevolgen van een overeenkonist wuzi-

gen, wailneer zich onvoorziene otiistandigheden voordoeii. Ondanks het feit dat de rechter
tenighoudend dietit Ie Zijil illet de aanvaarditig van een beroep op oilvoorzietie onistandighe-
den

sul, is deilkbaar dat eeti verschaffer - iii geval van een tioodzakelijke wijzigitig - bevoegd is
54,3

anders na te koiiieti. Partijen zijii wel afhankelijk vati het oordeel van de rechter op dit pillit.
De vervolgvraag die rijst, is wat de precieze reikwijdte is vati art. 6:258 NBW. Deze bepaling
lijkt nicer wijzigingeti i11ogelijk te niaken dan enkel noodzakelijke wijzigingen. En de ver-
schaffer is ook niet niet zoveel woordeii verplicht om de verkrijger te informeren over de

398
kwaliteitswijziging. De verkrijger zal op grond van de eis vaii recliterlijke tUSSelikoilift

weliswaar worden geinfortiieerd over de voorgestatie wijziging, tiiaar hij zal iii dat stadiutii
nog iiiaar weitiig iii\'loed op de wijzigitig kiinneti uitoefetien. Eii kati de verkrijger van de
overeeilkonist  at-eii  een vergoeding vordereii, itidieii de vordering tot wijzigitig voor hetii  na-

delig uitpakt?
Van belang in dat verband is dat de verkrijger iii reconveiitie evelleells een ben)ep kan doen
op art. 6:258 NBW en geen wijziging maar ontbinding van de overeenkonist kan vorderen.
De recliter ziet zich - bitineti de context vaii art. 6:258 NBW - dan geconfronteerd tiiet een
tweetal vorderingen: wijziging vati de overeenkonist enerzijds en ontbinding van de overeen-
konist anderzijds. Een wat opmerkelijke situatie. De rechter kati - zonder dat de verkrijger zelf
een vordering toI otitbiti :ling nioet instellen - ecliter wel bep.ileii dat 2011 ot- tiieer partijeti de
door heiii gewijzigde overeetikotiist bitineti een bepaalde tennijii kaii otitbindeti door een
schrittelijke verklaritig (art. 6:26() lid 2 NBW). Zo bezien zou de verkrijger derhalve relatief
eenvoudig van de overeenkonist at- kutinen. Een eii ander met de nadruk op kiitinen, oindat
de verkrijger volledig athatikelijk is van de rechter. Eeti pluspunt lijkt daaretitegeii dat de ver-

schaffer die een wijziging van de overeenkonist vordert, door de rechter op grotid vati art.
6:26() lid 1 NBW kan worden veroordeeld tot een schadeloosstelling vati de verkrijger.59" De

athankelijkheid  van de rechter speek  de   verkrijger  evenwel   ook   hier parten. Erger  is   tiog  dat

de kosten die aan het aanpasseti van de overeenkonist zijn verbonden over beide partuen kuii-
nen worden verdeeld. hut, Ik zou willen concluderen dat art. 6:258 NBW al met al niet voldoet
ian uitgangspzint 9i.
Eeii  regel die beter  voldoet  .iati  het  onderhavige  uitgangspunt  is  art.  6  AV  (KA).   Deze  regel  is
specifiek toegesneden op de geschetste situarie iii uitgangspunt 9i. Het zij herhaald, de ver-
schalli:r niag op grond van art. 6 AV wijzigingen aanbrengen in het bouwplan. waarvan de
tioodzakelijkheid blijkt bij de uitvoering. Een wijziging is evenwel alleen toegestaan, itidieii

deze geen afl)reuk doet aaii de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaar-
heid vaii de woning. Hoe zit het echter met de inforniatie over de voorgestane wijziging? De
verschaffer moet de wijzigingen, tenzij van zeer ondergeschikte aard. registeren op een lijst die

5'"'  Zie HR. 21) tebruari 1998..17 1998,493. Zie ook l'arle,iietitaire Geschiedeilis Boek 6, p. 974.
:   ; I  ling3'f-  Zie Ook art. 6:258 lid 2 NBW ,<·aantit volgt dat eeti wuzlgtllg Or Ollze ·k 1 ati de omereei]konist tiiet

wordt tlitgesproken. voor zover de 011ista,idigheden  krachtetis de aard vati de overeenkonist ot-de iii het
rerkeer geldende op,·jttiligen voor rekeniiig konieli Kati degeige die zich crop beroept.

5•*h   Zie hoofdstuk 5 p.iragraaf6.2.1.
5," Zie Asser-Hartka,iip 211(15 (4-II), tir. 34{4341.
f)1 HI Zie HIt. IH jaiiuari 2(M )2. .\721*12. 14)6.
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op de bouwplaats ter i,izage ligt voor de verkrijger.'+" Een nicer directe eli alonivattetide wijze
van itifornieren lijkt voor de hand Ie liggeti. Her stacit iiilliiers geenszins vast dat de verkrijger
voomielde lijst (op tijd) raadpleegt. Eeti tegenarguillent is dat er van art. 6 AV reeds itidirect
eeii prikkel rot inforniatieoverdracht uitgaat. Zo niag een verschatier de kwaliteit Van de wo-
nilig alleeii wijzigen,   indien   de  wijzigitig  geen   atbretik  doet  aan   de   waarde,   de   kwaliteit   etc.
van  de  wonitig.  Een  noodzakelijke  wijziging  kan  weldra  atbreuk  doen  aan  deze  aspecten.
Vanuit die optiek doet de verschatTer er verstandig aan oni de verkrijger uitdrukkelijk te iii-
fonneren over de wijziging, zodra over het atbreuk doen verschil van inetiitig mogelijk is. Hij
k.111 iii zo'n geval itiiniers de insteintiiitig vati de verkrijger verkrijgeii eii voorkoiiieii dat er
sprake zal zijn van een tekortkoming. Het vorenstaande neemt niet weg dat een expliciete iii-
fomiatieplicht de rechtszekerheid en daamiee de beschemiing van de verkrijger tell goede
k011 it.

Eeii wezenlijker kritiekpii,it betreft het feit dat de verkrijger niet van de overeenkonist at- kan
en dat heni geeti recht op een vergoeding toekonit. Het is niet moeilijk niotieven te onder-
ketiizen voor dit statidpunt van de regelgever. De verschaffer niag op grond van art. 6 AV na-
nielijk enkel afwijken van de overeenkonist, indien de wijziging geen afl,retik doet aa,1 de
waarde, de kwaliteit etc. van de woning. Zo bezieti zullen de wijzigingen die de verschalli,r
eenzijdig illag aanbrengen beperkt in onivang zijn en valt het nadeel dat de verkrijger onder-
vindt van het ontbreken van een ontbindingsmogelijkheid welbeschouwd nice. Hetzelt-de
geldt voor de nadelige gevolgen vati het ontbreken van eeii niogelijkheid tot vergoeditig vati
geledeii nadeel. Er is ininiers geeti schade, als geen atbreuk wordt gedaan aan vooniielde as-
pecteii. Eeti vergoeding van geledeti nadeel kan zelfs een neveneffect zon van art. 6 AV. De
gedachte is dan dat een noodzakelijke wijziging al snel afbreuk doet aan de waarde, de kwali-
teit etc.  vati de woiiiiig, waardoor de verschaffer nlin of iiieer wordt gedwongen de  itisteiii-
111ing van de verkrjger te krijge11. Deze mate van afhankelijkheid biedt de verkrijger op zijii
beurt de mogelijkheid oiii itivloed ilit te oefeneii op de wijzigitig 611 zijn instenitiiitig afhaiike-
lijk te stellen van eeii gepaste vergoeditig. Hoe dit alles ook nioge zijn, er blijvell altijd skuaties
detikbaar waarin er objectief gezien wellicht geen afbreuk wordt gedaan aan  de  iii  art.  6  AV
genoenide  aspecten,  niaar waarin  de individuele verkrijger dit  anders  kaii  ervaren.'1' 2  Tegeti
deze achtergrond is het ontbreken van een mogelijkheid om van de overeenkotiist at- te ki,ii-

tieti en een recht op vergoeding - bij tiader inzien - wel degelijk betreurenswaardig.
Een laatste tiadeel is dat de bescherniiiig van de verkrijger iliet lijkt De Zijn gewaarborgd, ixidieti
er w61 afl,reuk wordt gedaan aan de waarde, de kwaliteit etc. van de wonitig. Olligekeerd ge-
redetieerd zoti ziit art. 6 AV tiattiurlijk kunneii worden afleiden dat er sprake is van een tekort-
koinitig, indien een wijziging noodzakelijk is en atbreuk doet aan 66n van de genoemde
aspecteii. De verkrijger  zou  iii een dergelijk geval  een  vergoeding  of ontbinding  kunnen   vor-

h113

deren.  - Probleem opgelost? Ik meen van niet en wijs op her informatieaspect. Eeti verkrijger
is  er bij gebaat dat  hij  kan  ilieedetiketi  over een 111ogelijk alteniatiet-alvorens  evennieel  gebniik
te illaken van zijn ontbindingsrecht. Een vortii van tijdige coniinunicatie is dan ook op haar
pliats. Al niet al ineen ik dat art. 6 AV iii de kerti beantwoordt aan uitgangspunt 9i, maar ilog

.1 De lt.vA nieetit - nlijils ilizielis terecht - dat de o,idenienier de opdrachtgever de kalls oimleenit 0,11 nice
te deilke,1 over een alteniatieti indie,i hij registratie nalaat. Zie 11-vA 5 juli 2111 12. lir. 24.514, BR 2( H 13, p
43( k

. ,.-  Olliwille vaii die reden is uitgatigsputit 9i mini getoniiuleerd eii is er geen otiderscheid geniaakt iii colicre-
te situaties die zich tell aatizieii van de noodzakelijke wijziging kunneii voordoeti.

""3 Zie 11-vA 13 april 1993, tir. 15.489 (tiiet gepubliceerd). Vgl. 11-LA 9 tiiaart 1995, iir. 17.712 (tiiet gepubli-
ceerd).
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voor verbetering vatbaar is. Deze bepalitig koiiit derhalve beperkt tegenioet 211111 voortiield uit-

gailgspullt.

2.2.1.2    Permlsoppen,latte: ttitgailespimt 9ii

De toetsitig van de in het kader van uitgangspunt 9ii relevante regels leidt tot de volgende
conclusie.'0,4 De verkrijger en de verschaffer kunnen op grond van art. 3A KA. zoals gezegd,

overeenkonien,  dat een verschil tussen  de  werkelijke  en de opgegeven iiiaat  of grootte  vati  de
grotid geen aatileiding geeti tot enige rechtsvordering tot vergoeding. Deze regel lijdt op
grond vaii de rechtspraak uitzotidering. wantieer de verschaffer niet te goeder trouw is niet be-
trekking  tot  het  niinder  geleverde.6'"  Er  kan  dan  w61  verrekeiling plaatsvinden. Wanneer  de6116

renninderde perceelsgrootte tevens tell wijzigitig van de situatietekening inhoudt, lijkt de
verkrijger eveiieetis over een 'escape' re beschikketi. Ik wijs op het hiervoor kort besproken

art. 4 AV (KA). Vertrekpunt blijft echter zonder nieer dat de verkrijger itigeval van art. 3A KA
g6611 recht heeti op etiigerlei cotiipensatie. Kritiek treti verder ook de wijze wairop de RvA
de eventuele vergoeding berekent.  Deze  is iliet geheel tratisparatit."'C   Zo  wordt  her te vergoe-
deti bedrag veelal naar billijkheid of ex aequo et bono vastgesteld.  Het is bovendien geetiszins
zeker of- de verkrijger ingeval van art.  3A KA van de overeenkonist af kati.  Het voorgaande
overziende, voldoet deze bepaling tiiet aan ilitgatiO pullt 9ii.

Eell aailverwatite regel is art.  38 KA.w»' Hiervoor bleek  dat partijen  op grotid  van dit artikel
kunnen  aRprekell,  dat een verschil  tussen de werkelijke  eii de opgegeven  tiiaat of grootIe  van
de grond Keen aailleiding geeft tot enige rechtsvordering tot vergoeditig terzake. Eeti eti aiider
belioudeiis eeii rechtsvordering tot algehele vergoeding op basis van € - per centiare. itidieii
het verschil  5% of tiieer bedmagr van de opgegeven iii:tat of grootte.  Het is  iii de eerste plaats

de  vraag of de vergoeding per centiare  ook het  eventueel bijkomend  nadeel van de verkrijger
conipenseert, als de verschaffer nlinder grond levert. De verkrijger lijkt op grond van art. 38
KA bovetidieti ook niet van de overeenkonist at- te kuntien. Ten derde kati worden opge-

tiierkt dat de verkrijger geen enkele vergoeding verkrijgt, indien de afwijking minder dan 5%
bedraagt. De gedachte achter dit percentage lijkt te zijn dat eeii procetituele ativijkiiig van 5%
tot de nomiale gang van zaken hoort.'"m Vaak zijn de perceleii ten tijde vati de verkoop van de
woningen i,niners nog iliet uitgezet, waardoor het voor de verschatier i11oeilijk is 0111 op

611Ivoorhatid de precieze onivang van het perceel te bepalen.   Een logische verklaring. Wel is
het zo dat er tegetiwoordig keiinelijk nieetniethodes bestaan op grotid waarvan de te verschaf-

,:4    l_k  situatie  dat de verkrijger niinder  grond   krijgt  geleverd  dan   overee, igekoilieti. staat  iii   deze   paragraaf

ce,itraal. Verder vero,ider·stel ik dat partijen een perceelsoppen·lakte 611 een prijs zijn overee,igekonie,1.
",5    Zie  bijvoorbeeld  11.\·A  6  augustits  3)( 13.   tio.   24.778  (iuet  gepubliceerd).   Zie  ook  Bruggetil.111  21 11 16b,   p.

517. 'Le\·eniig \'ati te weillig grond voniit vaak itizet coiitlict'. Coboitii, 21) jutii 2IM,6.
 ,1., Hetzelfile lijkt te gelde,1 itigeval de verkrijger een geslaagd beroep doet op art. 6:74 NBW. Zie Bruggenwii

2{ M )(,b.  p.  521.  Bruggetiian nierkt echter terecht  op  dat  het  niaar de vraag  is  of Iliell  aa„ dit artikel  zou
moeteli - kmmen - toekonien. aatigezieti iii de koop-/aantimi itigsovereenkonist eeti v.111 de wet abvij-
ketide regelitig is opgetionieti.

.£ Zie Bruggeniati 21)(18. p. 1()1.

'«'H   Het is overige,is de r·raag ofde verkrijger - gelet op de tiiachtspositie van de verschaffer - o,iderhatidelitigs-
ruinite heeti ten aaiizien van art. JA KA of 38 KA. Zie ook Van den Berg & Lavryssen 247)4. p.  173.

4."
Zie Bruggeniati 21)1}Gb, p. 52(1,521. Zie ook Vatideti Berg & Lavnjsseii 2(1(ll, p.  176.

61"    Zie  Bruggeniati 20(161).  p.  519.  Vgl.  11-vA  14  noveniber 21 M)2,  tir.  24.727.  BR  21 X 13.  p.  716 waarin de RvA
bepaalt dat eerst tiadat de botiw is voltooid de precieze tiiateii door het Kadaster wordeii orgeijoiiieti.
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fen hoeveelheid grotid  vrij   tiatiwkeurig kan worden berekend:"   En   nioet een verkrijger  -
ondinks de praktijk vati het iniiiete,1 - iziet gewoon krijgeii waar hij voor betaalt:"12 Ofiewel:
wanneer de overeeilgekomen hoeveelheid grond iliet kan wordeii geleverd, zal daar eeti vonii
van conipensatie tegellover illoeten staaii en dient de verkrijger te beschikkeii over passende
reniedies. Het vorenstaande wettigt de coticlusie dat de verkrijger ook a.iii art. 38 KA nier de
vereiste bescheniiitig kati ontletieti.
De verkrijger kati nicer beschertiling ontlellen aan de am. 1616 eli 1617 BBW. De Belgische
verkoper is op grond vati art. 1616 BBW verplicht het verkochte te leveren iii de oiiivatig die
bedongen is bij de overeetikonist. Een uitstekend vertrekpunt naar ik nieeti. Voor zover een
aanvullende levering  voor de verkoper evenwel  onniogelijk  is,  of als de koper een aanvullende
leveritig iziet eist, zal de verkoper met een evetiredige vemiindering van de prijs getioegeti
moeten nemen, aldus art. 1617 BBW. Het geleden nadeel lijkt derhalve te worde,i gecom-
petiseerd. Het ti:it dat de verkrijger iliinder grotid krijgt geleverd, kati heni evemvel 111eer tia-

deel opleveren dan door een evetiredige prijsvemiindering wordt gecompenseerd. Te
betreuren is verder dat een algehele ontbinding van de overeenkoinst nier tot de 1110gelijklie-
den   lijkt  te   behoren,613 indien partijen   dit niet zij11 overeengekomen.c' ' 4 De otizekerheid  ten
aanzien vaii deze ontbindingsiiiogelijkheid is overigens opvallend, onidat de Belgische koper
die 11166r grond krijgt geleverd dan overeetigekonien op grond van art. 1618 BBW w61 de
tiiogelijkheid heeft om van de overeeilkonist afte zien.615 De slotsom luidt dat de am. 1616 eti
1617 BBW niaar beperkt beatitwoordeti aan dir uitgangspiint.
De Nederlandse verkoper is - atiders de Belgische - niet expliciet verplicht de overeetigeko-
illell hoeveelheid groiid te levereii. De vernielditig van de oppervlakte wordt iii de kooprege-
litig, zo bleek, veniioed slechts als aatiduidiiig te zijn bedoeld (art. 7:17 lid 6 NBW). Dit
betekent dat een geringere oppervlakte van her perceel dati overeengekomen gewoon beant-

f  1 (iwoordt aan de overeetikomst.    Het vennoeden in lid 6 is ecliter weerlegbaar als de aandizi-
ding van de oppen'lakte van wezenlijke betekenis is voor het antwoord op de vr:lag of het
afgeleverde aan de overeetikotiist beantwoordt. De Parlementaire GeschiedelliS 110ellit als
voorbeeld de situatie dat de verkoper wist dat de koper op de grond een gebouw van bepaalde
afi11etiiigen wilde boziweii.<'17 Er iiiag weliswaar niet te snel worden aangenonien dat partijen
de oppervlakie als wezenlijk hebbeti a.itigenierkt, 111aar een verschaffer die de grond itibretigt
en daarop een woning bouwt zal weldra weteii dat een verkrijger bewzist heefi gekozen voor
een perceel vati onivang x. Het koiiit 111ij voor dat het vernioeden van art. 7:17 lid 6 NBW iii

w 1    Zie Vati deti  Berg &  Lavdjssen 3 H 14, p.  176- 177.
'· 1 2    Vatuelfspreke,id  is dat  iuet.  Eve,iniiti  Wailileer  eell  coiistinient  eeti  bestaaiid huis koopt,  De VEH wijft  er-

op dat makelaars bij het berekenen v:iii de woonoppen·lakte van de woning vaak creatief- te werk gaaii
door de oppen·kike rail een balkoti of- bergitig daarbij op te tellen.  Zie 'Makel.lars sjoetiiele,1 met opper-
viakte wo,iitig'. di·  I i,lkskrant 31  aut stus 2( M 16.

41·'  1)e rerkrijger kati de overeetikoliist wei ven,ietigen wegeiis dwaling. als voor partijeti duidelijk was dat de
oppervlakte gezieii de besteniniitig daarvati eel] weze,ilijk vereiste vaii de overeetikoinst was. Zie Litiipeta
1964 b.  iir.  496,  p.  211.  Vgl.  Tilletiiati  2( 11,7.  p.  21 -22. Zoals hien·oor reeds herhaaldelijk  is geblekeii,  is de
e#-ectieve waarde vali ee,i beroep op dwaling beperkt.

"14   Het staat partijell  wel  vrij  om  afte wijke,1  van art.  1617  e.v..  waardoor de koper contractueel  eeii  oiitbiii-
ditigs,ilogelijkheid kan toekonien. Eeii ah,·ijkitig van de o,iderhavige artikele,i is iii de praktijk !1iet onge-
bruikelijk. Zie Tininiernians & Hendrickx 2(MN), p. H; Tilleill.1,1 & Verbeke 21)(15, p. 41.

w:   I)e koper kali op grotid vaii art.  1 6 1 8 BBW ook besluiten oni de prils a.111  te vitllell. illdiell  hu  lileer grolid
krijgt dan overeeiigekonleil.

" 1"    Zie  Hockx  21 H 13, p.   166;  Huijgeti  2( M )3,  p.  73.
'· 1 -    Zie  l'arl.  Gesch.  Boek  7.  p.   126  (MrA  Il).
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een dergelijk geval ter zijde kan worden geschoven en dat de koper zich kan beroepeti op art.
7:17  lid  3  NBW.  Een  afwijking van  de  niaat  van  het  overeengekometie  leidt  er op  grotid  van
art. 7:17 lid 3 NBW toe dat het verkochte (toch) niet beatitwoordt aan de overeetikonist. De
koper kati zich tiiogelijk 66k op deze regel beroepen, indien de koopovereenkomst vemieldt
dat oppervlakte-x tegen een bepaalde prijs per n 2 is verkocht. 6IM

De Nederlatidse koopregels lijken derhalve te waarborgen dat de verschaffer 11iet illag afu·ijken
van  de overeengekomen hoeveelheid grond."1"  De volgende vraag die zich opdringt,  is of de
verkrijger van de overeenkonist af kan  en een vergoeding kan krijgen van geleden  nadeel, in-
dieti hij tllinder grond krijgt geleverd dan overeengekomen. De rechtsmiddelen die de koper
iii een dergelijk geval ter beschikking staan, zijn terug te vinden in art. 7:21 NBW, niaar ook
iii het getizene recht (art. 7:22 lid 4 NBW). Zo zou de verkrijger op grond van het getiiene
recht de overeetikonist kunnen ontbinden ofeen vergoeding kutitien vorderen.63" De Neder-
landse verkrijger heeft, anders dan de Belgische, aldus de keuze uit een aantal passende rechts-
middelen. Er kati dan ook, weliswaar voorzichtig, worden geconcludeerd dat de am. 7:17 lid
3 en lid 6.i,1. 7:21.io. 7:22 lid 4 NOW voldoen aan uitgangspunt 9ii.

2.2.2 Ttissci,co,idlisic

Een terugblik wijst uit dat de Belgische regels voor wat betreft tiiodel 3631 niet beatitwoorden
aaii uitgatigipunt 9i. Noch de regeling van de aantieming van werk noch de regeling van de
koop beatitwoordt aan dit uitgangspunt. Deze regels bevatten i111111ers geen relevante voorzie-
ningen op dit punt. Hoewel de W.B. in beginsel wel een voorzietiing inzake uitgangspunt 9i
bevat, biedt ook deze regel de verkrijger niet de vereiste beschemiing. De afu,ijzitig vati de
itiiprevisieleer is een 1110gelijke reden voor dit absolute gebrek aaii bescheniiitig van de Belgi-
sche verkrijger. Eell blik op het geniene recht wijst weliswaar uit dat deze leer in Belgie sonis
via de achterdeur wordt bitinetigehaald, inaar het geniene recht is te onbepaald iii de context

van uitgatigipzint Vi. De verkrijger is gelukkig wat beter beschemid, waimeer de verschaffer te
weiizig grond levert. De regeling van de koop bevat een aatital relevante voorzieiliiigen op dit

61 H   Uit  de  Parleiiieritaire Geschiedetiis blijkt  op het eeiste  gezicht  dat  als  de  overeetigekonieii  prijs  tiaar  tie
tiiaat is bereke,id de vemielditig vati de opperviakte iliet rail belatig is zoor de veag of de zaak beatit-
woordt aan de overeenkonist. Zie Parl. C;esch. Boek 7, p. 127 (MvA II). Zo bezieti zou er derhal\·e hele-
111311 gee,1 sprake kullilen Zijil Vall lion-cotifoniiiteit. 1_)e p: sage uit de Parlenietitaire Geschiedenis lijkt
echter betrekking te hebben op het geval dat de onroerende zaak door andere gegeve,is dati de opperflakte
611 wordeii bepaald eii er dus geen totaal verkochte oppervlakte is veniield, niaar tegelijkertijd wel een
tiaar 'de' niaat bepa:tide prijs is overeengekonieii. Zie Parl. Gesch. Boek 7, p. 123 (V.V.II). Deze gedachte
wordt o,iderstewid door het feit dat uit de T.M. volgt dat als 'partijeti iii stede vati het vaststelle,1 v:iii eeti atge-

ro, ide plijs, een itiar de ma.it bereketide ptijs zijii overee, igekoitieti. wordt de ptijs rechtstreeks bereketid na.it-
de oppervlakte. 1)ati kati de veniieldnig vati de oppen'lakte niet als aaiiduiditig g.eldeii.' Zie Parl. Gesc·h. Boek

7, p. 119 (T.M.). Vgl. Asser-Hijiii,1 2(MII, tir. 352,353. Huijgen 21*)3, p. 74, Klik 2(M)-1, p. 43.
61"  Partijeti doell er hoe dati ook verstaildig ami 0111 eeti expliciete bepalitig c,ver eeti afuijkeiide perceelsop-

pen'lakte iii hun overeetikotiist op te nellien. Zie D. van Dijk. 'Bepalitig over- eti ondernicat iii koopakte
verliest waarde'. ilisreocd,Iiark·t 2(wll, p. 35, Hockx 2{ M 13, p. 166.

'2"   Zie  over de  vordering tot  schaderergoeditig Vati  deii  Berg &  Larlijsseti  3 R )4,  p.   173-174.  Zij  iieiiieii  -
onder verwijzing iiaar rechtspraak - iii het kader vaii art. 6:74 NBW geeti onderzoeksplicht vali de koper
aaii. De verkrijger kati op grond van art. 7.21  NBW overigens ook eeti beroep doeii op eeii gimital bijzoii-

dere  rechtfillidde|ell.  Zo  kati  hij  op  grotid  ,·ati  art.  7:21   lid   I   sub  a NBW bijvoorbeeld at]everitig  \-m  het
o,itbreke,ide gedeelte vati het perceel vordere,i.

*,31    1-)e  groiid  is  atkomstig  van  de  verschaffer  eti de verkrijger oetitit  eet,  substatitiele  iiivloed  uit  op  het  stati-

daardotitwerp vaii de verschaffer die de word,ig bouwt.
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punt  (artt.  1616 en  1617  BBW).  Zij  her dat deze regels Illaar beperkt beantwoorden aan uit-
gangspunt 9ii. De W.B. bevat daarentegen iii het geheel geen bepaling inzake uitgatigspunt
9ii, waardoor nioet worden teruggegrepen op het gemene recht daii wel de regeling vati de
koop.622 Het genietie recht biedt de verkrijger evenwel geen uitkonist, hetgeen overigens niet
zo vreemd is nu de bijzondere koopregeling relevante voorzieningen bevat.
De Nederlandse regeling vaii de koop en de aamieming van werk bevatten ook geen relevante
regels inzake uitgangspunt 9i. De Nederlandse bouwsector heeti wel art. 6 AV (KA) gefortnu-
leerd. Deze bepaling koijit beperkt tegenloet aan dit ilitgatigspulit. De verkrijger kaii zich ech-
ter etikel beroepen op art. 6 AV, wanneer partijen de KA/AV met bijbehorende GIW-
regeling van toepassing hebben verklaard. Van eeti fragmentarische bescheniiiiig hoeti echter
ilog geen sprake te zijn, oindat her geinene recht een voorziening kan bevatten Waaraaii de
verkrijger - ongeacht het type overeenkonist - beschemiing kati otitlenen. Her genieetirech-
telijke art. 6:258 NBW leidt echter niet tot het gewenste resultiat. De redetiering dat regule-
rend optreden iii het kader van de koop- en aannenungsregeling overbodig is, 0111dat het
genieiie recht en de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling reeds een ideale voorziening
bevatten, is derhalve moeilijk vol te houden. Het Nederlandse recht vertoont ten aanzien van
izitgaiigspiint 9ii eveneens een wat verknipt beeld. Zo voldoen de KA/AV met bijbehorende
GIW-regelitig iii het geheel nier aaii uitgatigspullt 9ii, terwijl de artt. 7:17 lid 3 eii lid 6 Jii. 7:21
jo. 7:22 lid 4 NBW inzake de koop de verkrijger weer wel de beoogde beschenning kunnen
bieden. Eeti beroep op het gemene recht leidt - voor wat betreft de KA/AV met bijbehoren-
de GIW-regeling - evenniin alsnog tot het gewenste resultaat.

2.2.3 Dc overige bottitprocestiwdelle,i

De vraag rijst of de bescherniing van de verkrijger in Belgie en  Nederland hetzelfde is,  wan-
neer partijen in bouwprocesniodel 1,2,4,5 of 6 verkeren.
Voor wat betreti Belgie geldt dat de tussenconclusie ten aanzien van uitgangspunt 9i eveneens
kati  worden  getrokken  voor de  illodellen  1,2,4,5  en  6, hergeen betekent  dat de Belgische
verkrijger in alle modellen even slecht beschernid is. Verder geldt dat de tussencollclusie tell
aanzien van  uitgatigspunt 9ii  in  de niodellen  1623  en  4624  hetzelfde  is als  in model  3."25  Waarbij
ik opmerk dat de bescherming van de verkrijger in deze modellen wel uiteenloopt. Zo geniet
de verkrijger in bouwprocesniodel 4 geeii enkele bescherming, onidat op dit 111odel de rege-
ling van de koop niet van toepassing is en de verkrijger derhalve geen beschemiitig ontleent
aan  de  artt.   1616  en  1617  BBW. De verkrijger die ervoor opteert oni  zelf re  kuiltieti bepaleti
hoe zijn woning er uit komt te zien (niodel 4), kiest er derlialve voor om een risico te lopeii
tiiet betrekkiiig toi de te verkrijgen hoeveelheid grond. Een opnierkelijke beweegreden om
voor een ander model te kiezen, lijkt nlij zo.
De tussenconclusie ten aanzien vati uitgangspunt 9i kan voor wat betreft Nederland 11iet zon-
der meer wordeti doorgetrokken naar de overige modellen. De KA/AV met bijbehorende
GIW-regeliiig kunnen slechts van toepassilig zijn op de modellen 1 en 3, waardoor de tussen-

..6--  Ik nierk op dat Tininieniians & Hetidrickx de Traag stelle,i hoe eeti vet·schil tussen de bouwplantieti eii de
werkelijk opgetrokketi ot- verbouwde cotistructie niet betrekkitig tot de oppervlakte moet ir·ordeii betia-
derd: via art. 7 sub d W.B. of via de otider- eti overniaat artikeleti uit het BBW? Zie Tininienizatis &
Hetidrickx 3)Oil, p. 9.

i,2-1  De verschager verschati zowel de groiid als het ontwerp ei} bouwt de woiiing.
624  11: ver,chager bretigt de grotid in, de verkrijger vervaardigt het oixtwerp eti de verschaffi,r bollwt de wotiitig
625 De verkrijger bretigt i,1 de modellen 2, 5 en 6 zelfde groiid iii.
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conclusie enkel eveneeils gewettigd is tell aanzien van model 1. Wat bekent dit in concreto?
De verkrijger geniet in de bouwprocesniodellen 2,4,5 eti 6 voor wat betreft uitgangspunt 92
de 111itiste beschemiiiig, oitidat hij geen beroep kati doen op art. 6 AV (KA).Van een uiteen-
lopende bescherming vati de verkrijger is tevens sprake waillieer we uitgangspunt 9ii bezien.
Vooropgesteld kan worden dat de tussenconclusie kan worden doorgerrokken naar de model-
len 1 en 4."l" Een en ander niet de kanttekening dat de KA/AV met bijbehorende GIW-
regeling enkel tevens van toepassing k,innen zijn op model 1. De verkrijger geniet, voor war
betreft uitgangspunt 9ii, in niodel 4 verder de minste bescherming. De koopregeling is op dit
111odel ililillers Iliet van toepassing, waardoor hij geen beroep kan doeii op de artt. 7.17 lid 3
en lid 6 jo. 7:21 -io. 7:22 lid 4 NBW.

2.3 Tortsi,W van de refels aan de algei,trite ititealigspitnte,i

Wat kan er vervolgens worden gezegd over de mate waariti de regels - die (beperkt) voldoen
aan uitgatilspunt 9 - beantwoorden aan de algeniene uitgangspunten?

2.3.1 Alecmecti ititgaiNspilitt 1
4,27

Een bepaling die voldoende rekening houdt met de belangen van de verschaffer is art. 6 AV

(KA).   De verkrijger heeft  er  -  zo  blijkt  uit  uitgangspunt  9i - belang  bij  dat  hij een woning
verkrijgt van de overeengekomen kwaliteit. Wat echter gelet op de belangen van de verschaf-
fer ook nodig is, is dat deze de kwaliteit van de woning 111ag wijzigen indien dit tijdens de uit-
voeritig noodzakelijk is gebleken. Deze gedachte is terug te vinden in art. 6 AV (KA).
Wat levert een toetsing van de artt.  1616.  1617 BBW en 7:17 jo. 7:22 lid 4 jo. 7:21  NBW aan
uitgangspunt 1 ons op? Een verschaKer die heeli toegezegd een bepaalde hoeveelheid grond te
leveren, is daartoe ook gehouden. Omgekeerd: een verkrijger moet niet betalen voor iets wat
hij uiteitidelijk niet krijgt. Het is dan ook gerechtvaardigd eventuele 'vergissitigen' voor reke-
ning  van  de verschaffer te  laten  konien,  hetgeen  op  grond van  de  am.  1616  en  1617  BBW  en
7: 17 jo. 7:22 lid 4-io. 7:21 NBW gelukkig grotendeels het geval is. Toch voldoen deze artike-

leii niet aan uitgangspunt  1. Ik heb iii paragraaf 2.2.1.2 laten zien dat het in de praktijk voor de
verschafTer iliet eetivoudig is 0111 vooraf het perceel ilauwkeurig op  c.q.  in  te nieten. De regel-

gever heeft met dit gegeven in de artt.  1616  en  1617 BBW en 7:17  lid 3  en lid 6.jo.  7:21.io.
7:22 lid 4 NBW Iliet goed rekening gehouden en de belangen van de verkrijger en de ver-
Scliailer 11iet goed tegell elkaar afgewogen. Wellicht op het eerste gezicht een Wat vreenide re-

denering,  m:tar ik  zal  in paragraaf 2.4  verduidelijken  dat  er een betere en evenwichtigere regel
niogelijk is.

2.3.2 Al*·inmi in'(galwspit,it Z
'28

De vraag rijst of art. 6 AV (KA) tegenioet konit aan uitgangspunt 2. Van belang is dat een wij-
zigingsrecht van de verscha er kosten met zich mee kan brengen. Een strikt af bakend wijzi-
gingsrecht kan tot gevolg hebben dat de verschaffer de prijs van de woning op voorhand
verhoogt.  Hoe hoog deze prijsstijging zal  zijn,  durf ik 11iet te  zeggen.  Ik heb  echter ineeniiaals

 •1(• De verklijger breiigt in de niodelleii 2,5 en 6 zel-de groiid iii.
627  Zie hoofdstzik 3 paragraaf 2.1.
42x  Zie hoofdstuk 3 paragraaf2.2.
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gewezen op het belatig van het verkrijgen van een woning zoals overeengekoinen. Eeti prijs-
stijging zal d.111 ook vrij snel opwegen tegen de kosten die zijn verbonden aan het verkrijgeti
vati een wat andere wonitig dail overeengekonieti. De hoogte van de kosten bewerkstelligt
derhalve iliet zotider tiieer dat art. 6 AV (KA) fitiancieel tiiet veratitwoord is. Er is naar ik
111ee11 eventiiin eeti goedkoper al[eniatiet-voor handen, onidat eell tot noodzakelijke wijzigiti-
geti beperkt wijzigitigsrecht de incest aangewezeii beschennitigsvortil is.
Hoe  zit  liet  tiiet  de  artt.   1616  eti  1617  BBW  eti  7:17  lid  3  eti  lid  6.io.  7:21.A'.  7:22  lid  4
NBW? De verschaffer kan het risico van een beroep op deze artikelen verdiscotiteren in de
koopsoni. Er zoii in dit verband wei eelis sprake kunneti zijn van een behoorlijke prijsstijging
De verschaITer is itiitiiers op voorhaiid - oticlatiks de besmatide illeetillethodes - niet eenvou-
dig iii de gelegetiheid om het perceel ziit te illeteii, waardoor hij een behoorlijk risico loopt,
itidien hij voor iedere meter die hij illiiider levert aansprakelijk kan worden gesteld. Los vati
het vorenstaaiide is  er een goedkoper alteniatief voorhandeii.  lk koin  daar in de volgende  pa-
ragraaf uitgebreid op terug. Voor nu volstait het Ie concluderen dat voonnelde artikelen niet
voldoen aan uitgatigspunt 2.

2.4 Coitchisit· c·,1 aa,ibii,chit, 71

Hiervoor bleek dat zowel de Belgische eti Nederlandse koop- en aanneiningsregels als de
W.B. niet voldoeii aaii uitgatigsputit Vi. Eeti regel die beter tegemoet konit aati uitgangsputit
9i is art. 6 AV (KA). Ondanks de tiadelen die aaii deze bepaling kleven, zouden de Belgische
eii Nederlandse regelgever art. 6 AV bij eeti hersteloperatie als vertrekpunt nioeten tietiien. De
vervolgvraag luidt tiatziurlijk wamieer art. 6 AV, eti iii navolging daarvati de overige regels,

wel ideaal zijii
De beschenning van de verkrijger zou iii de eerste plaats kzinnen wordeti verbeterd door iii
art. 6 AV een expliciete infoniiatieplicht itizake de voorgestane wijziging op te nenien. Een
dergelijke verplichting kost de verschaler - en dus de verkrijger - nauwelijks geld en doet
geeti atbreuk aan de bel,ingeti van de verschaffer. Teti tweede zou de regelgever de verkrijger
de iiiogelijkheid 11ioeten biedeti 0111 van de overeenkomst af te kutineti. De verkrijger 11104

bovendien ook recht op een vergoeding hebben, indien zijn woning op enigerlei Wijze 111ill-

der waard wordt. Zowel de niogelijkheid  0117 van de overeenkonist at-te  kunnen  als het recht
op een vergoediiig vati geledeii nadeel voldoen aan de algetiiene uitgangspunten 1 en 2. Zo
beperkt de illogelijkheid 0117 vati de overeenkonist af te kunnen de verschaffer weliswaar iii
zijn ativijkingstiiogelijkhedeti, niaar deze beperking weegt illuns inziens niet op tegeti het be-

lang vati de verkrijger om een woning te verkrijgen zoals hij die aanvankelijk voor ogeti had.
De verkrijger zal bovendien - iii het (finaticiele) belang van beide partijen - geeii misbruik van
deze mogelijkheid nlogen maken. De niogelijkheid oni van de overeenkonist af te kunnen,
prikkelt partijen voorts 0111 overeenstellmling te bereiken over een voorgestane wijziging, het-
geeti voordelen iziet zich 11ieebrengt.c'2" Verder is het recht op een vergoediiig van geleden na-

deel - iii het belang vin de verschatfer - afhankelijk van de vmag of de verkrijger
d.,adwerkelijk liadeel heeft geleden. Zo bezien kan lilen 111oeilijk volhouden dat er afbreuk
wordt gedaaii aan de gerechrvaardige belangen van de verschaffer en dat nadeelcoinpensatie fi-
nancieel niet verantwoord is.
Tot slot dietit de regelgever te overwegen oni de verschaH-er - onder de hierboven getioenide
voonvaardeii - 66k een wijzigingsrecht toe te kennen, indien de noodzakelijke wijzigiiig wel

62•'  Zie Ook hookilstuk 3 paragraaf 3.3.1.
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dbreuk doet aati de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de
woning. Noch uitgatigspunt 1 noch uitgatig punt 2 staat daar aan in de weg.
De regels die in het kader van uitgatigspunt 9ii als beste uit de bus konien, zijn de artt. 1616 en
1617 BBW en 7:17 lid 3 en lid 6.io. 7.21.A'. 7:22 lid 4 NBW. Deze regels dienen, zoals ik iii
paragraaf 2.3.1  en 2.3.2 heb aangekondigd. echter te worden aangepast. Hetzelfde geldt voor
de relevante regels vati de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling. De Belgische eti Neder-
landse regelgever dienen zich in het kader van de regeling inzake de koop, de W.B. en de
KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling tiieer bepaald te vergewissen van het volgende.
Zij zotiden otider tiieer twee aspecteti tegeti elkaar moeten afwegen. Een verkrijger heeft er
enerzijds belang bij dat hij krijgt waarvoor hij heefi betaald. Anderzijds weet een verschaffer in

de praktijk, otidankG de huidige nieetinethodeti, op voorhatid niet altijd wat de exacte opper-
vlakte van de grond Zal Zijn. Vanuit die optiek dient een ideale regel - in Feite net als in art. 38
KA - een onderverdeling te liiaken iii afu'ijkingfiiiarges. Vertrekpittit is dan dat de verkrijger,
itidien het verschil tilssell de werkelijke en de overeengekonien oppervlakte minder dan 5%
bedraagt, iii beginsel geeti recht heeti op coinpensatie. Atiders dati in het kader van het huidi-
ge art. 38 KA zon de verkrijger in zoii geval sonis echter tdch eeti vergoeding nioeten kun-
tien  vordereti  eli  van  de overeeilkonist  af tiioeten  kuilneti.  Te  dellken  valt  aan de situatie dat
de bruikbaarheid van het perceel in emstige tiiate is aangetast. Deze uitzondering op de regel

houdt tiiijns inziens zowel rekeniiig niet de belangen van de verschaffer en de verkrijger als
niet de hoogte van de kosten. Verder dient de verkrijger zonder nicer recht te hebben op een
vergoeding van geleden tiadeel, itidien her verschil russell de werkelijke en de overeengeko-
illell opper\'lakte iiieer  dan  5  niaar  niinder  dan   1 C )% bedriagt.  Hij  zou  iii een dergelijk geval

desgewenst ook van de overeenkotiist af nioeten kunnen. wanneer vaststaat dat de bruikbaar-
heid van het perceel is aangetast. Tot slot zou eeti verkrijger itigeval Vall een afu·ijkitig vaii
tiieer  dan   1 c I'%,   Liiteraard   zonder  nicer   een   vergoeditig   Vall geleden nadeel nioeten   k,iniieii

vorderen.  En ook  nu  zou  hj  desgewenst van de overeenkotiist aftiioeten  kunnen.
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FIGUUR 13630

NEDERLAND
gemene aanneming vanuitgangspunt 9i koop werkrecht

KA/AV

volledig 1,2
beperkt                                                                               9i

niet 9i geniene recht geniene recht
BELGIE

gernene aanneming vanuitgangspunt 9i koop W.B.
recht werk

volledig

beperkt
niet 9i geiiiene recht              9i                     9i

NEDERLAND
geniene aannenling vanuitgangspunt 9ii koop KA/AV
recht werk

volledig                                   9ii                 n.v.t.
beperkt 11.V.t.

niet                                      9ii 1,2 n.v.t.                         9ii
BELGIE

gemene aannenling vanuitgangspunt 9ii koop W.B.
recht werk

volledig 11.V.t.

beperkt                                   Vii                 ti.v.t.
koop/gemeneniet                                 9ii 1,2 11.V.t.

recht

64'   i,escheiiiatische weergaveisgebaseerd op deuitkonist validetoetsi,iginzakebouwprocesmodel 3.1)ege-
talle,1 (9. 1 e,12) in de verschillelide koloillille,1 correspoildere,1 illet het celitraai stamide uitgatigspunt 9 eti
Lie algetilene uitgail pilliten I eli 2.
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3        Uitgangspunt 10
631

(10) Dc rqcls morn,i waa,6,rt:ci, dat:

i   de i,·rbiiqcr op hi·t nit,im·nt va,1 Ly,Ink·ri,W .0,14 ,$9,1/onticeni cclt ,1,11,vaan/i,i,Pl,eslissing A,1,1

itt'1"01,
ii  g,·rt,izitatrcnie .,Am,en'i'gle<·breke,i. twirgiestrid dat d,· imdta#& d,mn*,or aansprikcl#11 is. z<,

St,('/ 1,1,Ne#ik u,ordri, hosti·/d.

3.1 Dr w toctse,1 rip·ls

De Belgische en Nederlandse regelgever hebben zich er van vergewist dat het voor een ver-
krijger vaak nioeilijk  is  0111  tell  tijde  vati  de  oplevering te  constateren of alles daadwerkelijk  iii
orde  ic.  Een  regel die  van deze gedaclite blijkt geeft en  die voor toetsitig aan  uitgangspunt  1 1 li
iii aailliierking konit, is de Belpjsche dubbele oplevering. Een dubbele oplevering is iii het ka-
der van de regeling van de aaillietiling van werk en de koop genieengoed en op grond van art.
9 W.B. zelti verplicht."32 De dubbele oplevering valt uiteen iii een voorlopige en eeii defitii-
tieve oplevering en stek de verkrijger iii de gelegenheid 0111 de woning - in de periode CUSSell

beide opleveritigen - Ie controleren op gebreken. De Nederlandse regeling van de aailtieniing
van werk en de koop kent geen dubbele oplevenng, tiiaar wel een bijzonder opschortings-
recht.
Zo kan de verkrijger op grond van de am. 7:768 en 7:8.io. 7:768 NBW gedurende drie
niaandeti lia de oplevering 5% van de prijs inhouden op de laatste ternlijn. De verkrijger ge-
iiiet op grotid van art. 15 AV (KA) eenzelfde beschemiing. Het opschortingsrecht iiiaakt het
voor een periode vati drie maatideti tiiogelijk otii te ervareti of de wonitig voldoet aan de
overeengekonien eisen, alvoretis de verkrijger de laatste tenizijii nioet uitbetalen. Hoewel de
artt.  7:768,7:8-ic.  7:768 NBW en  15 AV (KA) - anders dan de Belgische dribbele opleveritig

- betrekking hebben op de periode 114 de opleveritig, kuntien zij tiiogelijk een altertiatieve rol
vervulleti ilizake uitgatigspunt 1(,i, De precieze rol van deze regels komt hierna uitgebreid xiii
de orde. Hetzelfde geldt voor art. 18 lid 1 AV (KA). De verschaffer moet de woning op grond
van deze bepaling gedurende zes niaanden na de datuni van oplevering garanderen tegen d:tar-
iii aan de dag getreden tekortkonungen. Wie art. 18 lid 1 AV (KA) leest, zal zich wellicht ver-
bazeii over de rol vati deze bepalitig iii het kader van uitgati punt 1()i. Toch nieen ik dat dit
artikel voor toetsing iii aannierking koiiit. lk zal in paragraaf3.2.1.1 uitleggen waaroiii.
Een atidere regel  die voor toetsing aan  uitgangsputit  1 (,i  in aaiinierking komt,  is  art.  7.758  lid  3
NBW. De verschaffer is op grond vaii deze bepaling otitslagen van aatisprakelijklieid voor ge-
breken, die de verkrijger op het tijdstip van de oplevering redelijkenvijs had inoeten ontdek-
ken. Het in dit artikel bepaalde stetixt grotetideels overeen met de Belgische rechtspraak inzake

de   aantienziiig   van   werk. De Belgische verschaffer   is   tia   oplevering   niet   tiieer   aailsprakelijk,
111aar de goedkeuring van het werk vrijwaart heni tiiet voor verborgen gebreken in het werk,

"·' 1    Zie  hoofdstuk 3 paragraaf 3.4.
*, 2   Zie hoofilstuk 5 parigraaf 2.1 eii 2.1.1.2.
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die de stevigheid van her gebourv itict aantasten."33 Een vergelijkbare regel trefi 111eti tevens aan

iti de Belgische koopregelitig. Ukart. 1642 BBW volgt dat de aanvaarding van de wotiing de
verschaffer ontslaat van aansprakelijkheid voor zichtbare gebrekeii. De verschatfi:r is op grond
van art. 1641 BBW eiikel ilog aaiisprakelijk voor verborgen gebreken. Eeii verborgeii gebre-
kenregeling is echter noch te vinden iii de Nederlandse regeliiig van de koop noch iii de
W.B. 1)e Nederlanibe koopregeliiig bevat wel een altematieve regel iii de vomi vati eeti

b,34

door rechtsverlies gesanctioiieerde klachtplicht. De verkrijger kati zich er op grond vaii art.
7:23 NBW tiiet 111eer op beroepeii dat hergeen is atgeleverd iliet 1311 de overeellkoilist beant-
woordt, indien hij de verschaller daarv.in iliet bi,itien bekwanie tijd, nadar hij dit heeti otirdekt
ot-redelijkenvijs had behoren te otitdekken, kennis heet-t gegeven.635 En ook op grond vati art.
18 lid 2 AV (KA) is de verschaffer na - een periode van zes niaanden tia - de oplevering iii
begiiisel niet meer aaiisprakelijk  voor tekortkomingeti.  ik ga iii paragraaf 3.2.1.1  nader in  op
de precieze rol die de hierboven genoetiide regels kutmen vervullen.
Een  bepaling  die  in het kader  van  uitgangspunt   1 ( Ji eveneens onder  de  loep zal worden  geno-
men, is art. 7:762 NBW. Deze bepaling ligt besloten in de regeling van de aantietiliiig vati
werk en houdt verbatid niet art. 7:758 lid 3 NBW. De aansprakelijkheid van de verschager
roor heni bekende verborgen gebreken kati op grond vati dit artikel niet wordeii ilitgesloteti
of beperkt. Een soortgelijke voorziening is te vindeti in de Belgische rechtspraak itizike de
aaniienzing van werk. Zo is de Belgische aailnellier niet ontslagen van aansprakelijkheid wati-
11eer hij gebreketi  bij de opleveriiig willetis  01 wetetis  heeft verborgen of verzwegen  met de
bedoelitig de opdrachtgever te niisleideti.*'-'<' Ketinis van verborgen gebreken a.in de zijde vaii
de verkoper blijfi op grond van de Belgische koopregeling eventilin zonder gevolgeti. De Bel-
gische verkoper is - als hij de gebreken van de zaak heeft geketid - op grond van art. 1645
BBW niet alleen gehouden rot teruggave van de prijs, iiiaar ook tot vergoeding vati alle sch.ide
aan de koper. Voorts kan worden gewezen op art. 7: 17 lid 1 jo. lid 2 NBW waaruit volgt dat
de verkoper de koper nioet inlicliteii over gebreken aan de zaak waarvan hij kentiis heeft of
behoort te hebben,  \vaar de koper Iliet  vall  Op de hoogte  is of behoort te zijn  eti  die  voor de
koper van belaiig kunnen zijii.

41.37

Voor  toetsing  aan  uitgangspunt   108 komen verder 011der  meer het gemeetirechtelijke  art.
1139 BBW en de Belgische rechtspraak itizake de koop eli de aantieming vati werk iii aati-
merkitig. Wanneer er sprake is vati een gebrek zal de verkrijger op grond vaii deze regels her-
stel kzinnen vragen en de verschier in beginsel in gebreke moeten stelleii, waarbij hij de
verschaler een redelijke hersteltennijn dient te gunnen."38 Een bepaling die gelijkenissen ver-

93 Zie Cass. 25 oktober 1985. R. if. 1988-9(1, p. 671), 111.lit. C. van Schoubroeck: Cass. 18 mei 1987, R. il
1988-89, p. 1124. Zie ook Baert 2(MIl, tir. 555-559, p. 2(34-2()5, nr. 13()6-13(18, p. 436. lir. 1314-1374. p
438-457: Burssens 3101. tir. 253. p. 317.

'·34  Het Nederla,idse recht itizake de koop ke,ide overigetis wei een vergelijkbare verborgen gebreketiregeling
(art.  1541 41548 NBW (oud)). Zie da:trover Asser-Hijtiia (5-I) 2(*)1. lir. 359-371.

 ,15
Vgl. art. 6:89 NBW.

'1#.
Zie Cass. 18 tioveliiber 1983, R. Ii 1984-85. p. 47: Berget, 6 febrliati 199(1, Rt·v. ,\I,t. B. 1991), p. 534.

Zie  ook De (:oster   1991,  p.  348-35(1;  1)el\'aux  &  Dessard   1991,  tir. 184-185; Baert  2(H) 1.  lir.  653,  p.  229-
231). lir. 1242-1243, p. 412: Bill SellS 211(11, tir 231-232, p. 191 1-191 : Goossetis 21 M 13, Iir. 1 1,24-11)25, p
961-962.

9-    Zie  hoofdstzik 5 paragraat-3.1  eti  3.2.1.2,
't,X

Vgl.  Brlissel   1()  iio\·etiiber   1988../.T.   1989,   p.  92.   Brussel  9  tiiaart  2(14 4,  <www.cass.be>.   Zie ook B:iert

21)111, lir. 842. p. 285; Burssei13 2(Mil. tir. 1(,1), p. 136-137, nr. 24(1. p. 196-197, Tille,11311 2(H)7, p. 13. Vgl.
C:hristiatiis 2(M,3. art. 161(4161 1, iir. 4. Ik tiierk ilog Op dat de koper iii Be1642 11Ii de opleveritig, itigeval
vall e m  19'rbor<9,11 14 bl t'16, gee'11 recht heeli op herstel. Zie art.  1644 BBW.  Zie ook Ieper 24 Ami 21 M 12,  R. 11 '.
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toont met deze regels is art. 7:759 lid 1 jo. lid 2 NBW inzake de aannenung van werk. De
verkrijger nioet de verschaffer op grond van lid 1 in begitisel de gelegenheid geven 0111 ople-
veritigsgebreken bintien een redelijke terlilijil weg te nemen. Op grond van lid 2 kati de ver-
krijger verder vorderen dat de verschaffer de gebreken binnen redelijke terniijn weglieenit.
De Nederlandse wettelijke regeling van de koop bevat een in de kern vergelijkbare bepaling
Ik doel op art. 7:21  lid  1  sub b io.  lid 3  NBW. waaruit volgt dat de verkoper zijn herstelver-
plichtitig - mede gelet op de aard van de zaak - bitmeti eeti redelijke tertilijil nioet ilikotilen.
Eii ook de Nederlatidse KA/AV met bijbehorende GIW-regeling bevatten een voorziening
ten aanzien van uitgangspunt 1(Mi. Zo volgt uit art. 17 lid 1 AV (KA) dat de verschaffer zich
verbitidt otii eventziele tekortkomitigen. zoals opgenomen in het opleveringsrapport, onver-
,r·ijld 111aar ukerlijk binnen drie maan(len na de oplevering te herstellen. Art.  18 lid 1 AV (KA)
bepaalt voorts dat de verschaffer de - binnen zes niaanden tia de datutii van oplevering aan de
d.ig getredeti - tekortkotiiiiigen otiverwijld illoet herstellen, indieti deze gebreken bintien de
periode van zes niaanden schritielijk aan de verschafTer zijn kenbaar ge111aakt.

3.2 71,(·tsi,le 1,(u, de ri:ects aaii ititga,Wspillit 10

3.2.1 Bo,tit,proces„todd 3'1"

3.2. 1 . 1       Aativaardi,Wsbeslissi,ig: icitgail spimt  10i

Wat levert cell toesing van art. 7:758 lid 3 NBW, de vergelijkbare Belgische rechtspraak inza-
ke de aamieming van werk en de am. 1641, 1642 BBW, 7:23 NBW, 18 lid 2 AV (KA) otis
op? De verschaffer is op grond van deze bepalingen - vrij vertaald en kort saniengevat - ont-

slageti van aailsprakelijkheid voor gebreken, die de verkrijger bij de opleveriiig redelijkerwijs
had nioeten ontdekken. Deze regels bevatten voor de verkrijger een prikkel oin de woning te
inspecteren, alvorens hij zijn aanvaardingsbeslissing neemt. De prikkel die uit deze bepalingen

voortvloeit is zeker vati waarde, 111aar liet is de vraag of deze prikkel waarborgt dat de verkrij-

ger ten tijde van de oplevering een goed geinfornieerde aaiivaardingsbeslissitig kan nenien.
Daarover het volgende.
Vooropgesteld kati worden dat er Keen regels zijn die de verkrijger beletiimeren om bij de op-
levering lia  te  gaan  of er contractsconfonn is  gepresteerd.  Het staat  heni  nailielijk  hoe  dan  ook
wrij  oni zichzelf te infornieren over de  kwaliteit van de wonitig, alvorens tot aanvaarding over
te gaan. De verkrijger kan er bijvoorbeeld voor kieze,1 0111 de woiling aan een grondige in-
spectie te onderwerpen, inaar kan desgewenst ook volstaan niet een korte rotidgatig door de
woxiiiig. Hij zoil zelf-s kiinnen besluiten oni de woning heleniaal niet te inspecteren. Zo bezien
is de hien·oor genoenide prikkel enkel een bevestiging van een reeds bestaand inspectierecht.

21*Il-( 16. p.  1229. Zie teveils Tilletiian & Verbeke 3,1 6. p. 6,). 1)it Arldt 111ijiis i tizietis liiet F'oor bij de op-
leveritig iati het liclit gekonieti zichtbare gebreketi. 1)e tel· ii 'gebrek' g.eefi iii het kader r·mi Belgische lic!1-
te verborgeti gebreketiregelitig boveiidieti aatileiditig tot discussie en roept de nodige vragen op. Walitieer
is ee,1 goed *Ii·/ircbkig eii tiioet eeti vorderitig wordeii gebaseerd op het bijzotidere art.  1641  e.v. BBW? Eii
watilleer is eell goed iliet colitortil. illoet eeti vorderilig wordeli gebaseerd op ee,i sche,idilig Vall de leve-
ri,igsplicht vali de verschal:Ter (art.  1184 BBW) eli heeft Lie r·erkrijger recht op herstel? 1)eze ,·rageti houdeti
de Belgische rechtsleer eli rechtspmak bezig. Zie Christiaells 2(It M I. art.1641. tir. 1-12: Tilletiiati 2(1(,7. p
13-14. 19-21 1.

"· 'i   Zie  hoofilstuk 4 paragraat- 2.3. De grotid  is gitkoiiistig vati de verschaffi r eii de verkrijger oefetit eeti sub-
sta,itiele invloed uit op het statidaardontwerp e·ati de rerschatTer die de woiling bouwt.
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Wat daarv;iii ook tiioge zijii. belangrijker is dat niet alle gebreken ZiCh teli tijde vaii de opleve-
ring even eetivoudig laten ontdekken. Deze nioeilijkheid ligt zelli met zoveel woordeti teti
grondslag aan uitgangspunt 1 ()i. De verkrijger heefi bij de controle van de woning als het ware
eeti stezinVe iii de rug nodig en dat biedeti de hiervoor genoenide regels hem niet. Tegen de
achtergrond vortiien voortiielde regels nier de waarborg waarover de verkrijger op grotid vaii
uitgatigspunt 1()i zou tiloetell beschikken.
War te detiken van art. 7.762 NOW en de vergelijkbare Belgische reclitspraak itizake de aan-
neiidng van werk? De Belgische en Nederlandse verschaR-er Zijil op grond vati deze regels iliet

ontslagen vati aansprakelijkheid voor hen bekellde (verborgeti) gebreketi. Zij worden derhalve
als het ware ontiiioedigd 0111 bekende opleveringsgebrekeii te verzwijgen of te c.inioufleren.
Het is in beide landen - gesteld dat ook iii Nederland sprake inoet zijn van opzet"4" - wel zo
dat bedrog vaii de verschati-er nioet worden bewezen. Er zal steeds izioeteii vaststaan dat de wil
vati  de  verkrijger  rot  aanvaardiiig  is  aangetast  door  een  kutistgreep  van  de  verschaffer.64'   Dit  is
nier eenvoudig aan te coneti, waardoor zeer wel detikbaar is dat de verschaffer slechts in be-
perkte mate wordt geprikkeld oni bij de opleveritig eerlijk en infortiiatief te zijn. Daamiee is
de effectieve waarde van art. 7:762 NBW en de Belgische rechtspraak in het kader vall uit-
gangspunt 1()i nihil. Er is op grond vati deze regels nu eeninaal geen sprake van een expliciete
spreekplicht van de verschaffer die ertoe leidt dat de verkrijger goed geinfonneerd een aan-vaarditigsbeslissing kati netiien. De slotsotii luidt dat de onderhavige regels eveilliiin beatit-
woorden  aan  uitgatigspunt   1 (Ii.
Eetizelfde conclusie kan worden getrokken voor wat betreft art 7:17 lid 1 jo. lid 2 NBW. Ik
heb bu deze bepaling iii het kader van uitgangspiint 4ii reeds vraagtekens geplaarst en zoil dat
hier weer willen  doen.  Zo  vraag ik illij  af of- er op grond van voortiield artikel sprake is vati
een verplichting van de verse-h.i er 0111 de verkrijger ten tijde vall de oplevering te wijze11 op
gebreketi. Van een duidelijke en origeconipliceerde spreekplicht van de Nederlatidse verschat-
fer onitretit heni beketide (verborgeti) gebreketi is tilijns iliziens geeil sprake. Hoe zit het
voorts 11iet de mogelijke spreekplicht van de Belgische verkoper? De verkoper die de gebre-keii vaii de zaak heeti gekerid, kan op grond vati art. 1645 BBW gehoudeti zijn tot vergoe-
ding van alle schade aan de koper. Een beroepsverkoper wordt zelti vermoed de verborgengebreketi te hebben geketid.f'4.1 Hieruit vloeit eeti prikkel voort oiii de verkrijger van bepaalde
opleveritigsitlfonnatie te voorzieti. Hetzelfde kan gelden voor de am. 1641./0. 1642 BBW.
Deze artikelen bepalen dat de verkoper is gehouden toi vrijwaring voor verborgen gebreken\:ati de zaak. Omgekeerd lijkt het dan zo dat her wijzeii op verborgen gebreken de verkoper
ontslaat van zijn vrijwaringsverplichting. Een prikkel tOt itiforliiatieverschaffing is evetiwel ilog
geen waarborg. Er wordt Soil is echter ook gesproken van eeli verplichting van de Belgischeverkoper om de koper te wuzen op bekende gebreken.*'4  De achterliggende gedachte daarvan
mag duidelijk zijn. Ik hoefalleen niaar te verwijzen iriar hergeeti ik iii het kader vati uitgaiigs-
punt 7 heb betoogd: de itiforniatieplicht vaii de Belgische verkoper speelt veeleer pas tell tijde
van de levering van het goed een rol. De effectiviteit Van de infomiatieplicht ointrent bekende

'411 1.)e  tenii  verzwijgeli  lijkt  uit te  wijzeti  dat de aatinetiier iets wat  hij weet doelbewitst tiiet heeti liledege-
deeld.

,·41  Zie art. 3:44 lid 3 NBW: art. 11(19. 1116 eii 1117 BBW: Cass. 8 juni 1978. R. li: 1978-79. p. 1777. Zie
ook  Abbeloos & Abbeloos  2{K M) .  p.  525-526:  13urssetis  2< M H.  lir.  232,  p.   191.  Goossetis  2( M )3.  Iir.   1 (}25.  p
961-962.

i,42 Zie Cass. 4 itiei 1939, P,ir. 1939, I. p. 223. Zie ook Tilletiiati & Verbeke 3 M )5, p. (41-61: Tilleniati 211(17,
p. 42-45.

"43   Zie hierover Christiaeiis ZIMM), art.  1642, lir.  1-2, Tilletii:Iii 2(*)7. p. 28.

153



HOOFDSTUK 6

verborgen gebreken is evenwel zeer beperkt, als er al illet zoveel woorden van een plicht spra-

ke is. De niededeling dat het 1110gehjk is dat her goed gebreken vertoont, kati ininiers vol-
4,44staan. Van een daadwerkelijke en duidelijke spreekplicht is dan ook geeti sprake. De

Belgische koopregels voldoen al 111et 21 aldus eveilliliti aan uitgatigspiint  1()i.
De verkrijger kaii op grond vati de am. 7:768, 7:8-io. 7:768 NBW en 15 AV (KA) voorts be-
sluiten 5% van de laatste tennijn niet te betalen 111aar Op een depotrekening te storten bij de
notaris. De notaris brengt het bedrag, na eeii periode van drie niaanden na de opleveritig, ver-

 ,43volgens in de iiiacht van de verschaffer.    Het feit dat er niet aan de vereisten van art. 6:262
NBW hoeti te zijn voldaan, itiipliceert dat de verkrijger de 59 , ook niag iiihoudeti indieti bij
de opleveritig g#n gebreketi zijii gecoiistateerd. Hij kan derhalve gedurende drie niaatideti ilii
de oplevering controleren ot zijn woniiig wel echt aan de overeengekoiiien eisen voldoet,
zonder  de  laatste  terniijii  te hoeveii betalen.  Een prilila regel, maar  uitgangspunt 11)i heeti  be-

trekking op de sitiiatie v66r de gativaarding. Er zijn echter ook omwegen die naar Rome lei-
deti. De 5%-regeling lijkt namelijk desondanks een oplossing te biedell voor het centraal
stainde problee111, te ,<'eteti de liioeilijkheid 0111 ten tijde van de opleveritig Ie coilstatereii ot
de woziitig in orde is.
Zo  voorkomen  de  artt.  7:768,  7:8.io.  7:768  NBW  en  15  AV  (KA)  weliswaar niet dat  de ver-
krijger een voorbarige aanvaarding,beslissing neenit, niaar heeft de verkrijger gedurende drie
niaandeii  tia de opleveritig wel  eeti  stok  achter de  deur oni herstel at- te  d\vingen  Van  gebreken

die zich iii deze periode voordoeii.<'44' I)e vraag rijst of hier sprake is van een indirecte waar-

borg. De 5%-regeliiig biedt de verkrijger ni de opleveritig zeker iers positiefi, 111aar vati eeii
waarborg iii de  cotitext van  zikgatigsputit  1 (Ii  is noch direct tioch iiidirect sprake. Het belang-

rijkste arguiiient in dat verbatid is namurlijk dat de 5%-regeling de verkrijger geeti directe be-

schertiiing biedt te,1 tilde i,mi de oplevenng.64 Voorts is een periode van drie maanden 0111 de
wonitig te controleren op gebreken  -  zoals  die  in  artt.  7.768,  7:8.jo.  7:768  NBW  en  15  AV
(KA) iS te vinden - hoe dan ook erg kort. Het is ingeval van een oplevering in april bijvoor-

648
beeld niet zeker dat er tijdens de wititer niet alstiog problenien optreden.
Art. 18 lid 1 AV (KA) voldoet wellicht beter. De verschaffer garandeert de woning op grond
vati dit artikel gedurende zes nicianden lia de oplevering tegen daariti aati de dag getredeii te-
kortkoiningen. De aanvaarding heett dati - net als iii het kader van de 5%-regeling - ecliter

ree(is plaatsgevonden. Het leed is daardoor niogelijk al geleden. Hoezeer ook art. 18 lid 1 AV
niet voorkoiiit dat de verknjger ongeitit-oniieerd een aanvaarditigsbeslissing neetiit, biedt zij te-

gelijkertijd wei eeti oplossitig voor dit probleeni. Van belatig is dat deze bepaling iii her leven
lijkt te zijn geroepen 0111 de verkrijger te beschertiieii tegen eeti 1110gelijk wat voorbatige a.711-
vaarditigsbeslissitig. Zo kan de verkrijger op grond van art. 18 lid 1 AV na de oplevering on-
derzoeken of de woning echt gee11 gebreken vertoont en zich op de garantie van de

"41   Zie  Cass.  25  itiei  1989,_/. T.   1989,  p.  621 1.  Zie  ook J.L.  Fagnart,  'L'obligation  de  retiseigtienie,it  ch,  ve,i-
deur-tabrikatit'   (,ioot  o,ider  Cass.   28  februari   1981 1),   R.(:-/. B.    1983.   p.   223-259:   Christiae,is   2(* M I.   art.

1642. tir. 2, Tille,11211 21 H 17, p. 55.
"45  Tetizij de verknjger v.111 zij,1 opschortii,gsrecht iii art. 6:262 NBW gebruik wetist te niaketi. Zie art. 7:768

Iici 2 NBW.
"4"  Zie Vai i deti Berg & Dierikx 2(*14, p. 78. Asser-Vati deti Berg 21%17 (5-IlIc). iii. 186.
"4-    Het  is  uiteraard  zo  dat de  59',-regehng ot- aiidersoortige regels de verkrijger,iiet verhinderen  oni  zichzelt-bij

de opleverilig te itit-oniiereii  over de kwaliteit vali  de WOilitlg.  1)e  verknjger kan echter wei  zelt- tiagaaii  ot-

de woiliiig gebrekeii vertooiit.  iiiaar hij zou juist or'er iets extra's tiioeteii kittitieii  beschikketi. 1)e gedachte
achter  ilitgatigspunt   1 1 li  is  i,11iners  dat  niet  alle  gebreketi  zich ten tijde  vali  de  opleveritig  eve,i  eelivoudig
late,i ontdekken.

"4't  Zie Asser-Vali deti Berg 21*17 (5-11Ic). ilr. 186.
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verschaffer beroepen, 0111 eenvoudig herstel van gebreken afte dwingen. Het onderhavige ar-
dkel biedt de verkrijger derhalve wei degelijks iers positieR.
Een belangrijk kritiekpunt is echter ook nu dat de verkrijger ten tijde van de oplevering - zo-
als op grond  vaii  uitgatigspiint   lui  wetiselijk  is  -  otivoldoende  bescheniiitig  geniet.<'4"  En  is  eeti
garativieperiode van Zes 111aandeti voldoende 0111 een reeds genotiien aativaarditigsbeslissitig op
haarjuistheid te toetsen? Naar ik nieen 11iet. De verkrijger woont dan ilog iliet zo lang in zijn
woning en er staat niet zonder nieer vast dat de woning zonder gebreken een winter heeft
doorstaan.  Hoe inen het evetiwel ook wendt of keert, een periode van  Zes  iliaatideii  is al lan-
ger dati de wettelijke periode vati drie 111aanden en iziet geheel zonder el:Fect. De slotsoiii luidt
dat art. 18 lid 1 AV (KA) enkel indirect en dan tiog maar beperkt beantwoordt aan uitgangs-
purit 1(,i. f)511

Een atidere regelitig die voor toetsing iii aatitiierkitig koiiit, is de Belgische dubbele opleve-
rilig. Deze oplevering bestaat, zoals gezegd, uk een voorlopige eti een defitiitieve opleveriiig.
De voorlopige oplevering heeft in beginsel etikel tot doel vast te stellen dat de werken zijn
voltooid."S' De definitieve oplevering init,liceert pas de goedkeuring vati het werk:-53 Hoeveel
tijd zit ertussen deze voorlopige en definitieve oplevering? Eeti periode vati 6611 jaar is ge-

tiieetigoed en is op grond van art. 9 W.B. zelfs een verplicht illillitiltlill:D De verkrijger be-
schikt derhalve over eeti waarborgperiode van 66n jaar. waarbillnell hij de kwaliteit van de
woning kan controlereii alvorens de woiling te aanvaarden.<'34 Een periode van On jaar onivat
hoe dan ook eeti winter eti lijkt tizij voldoetide te Zijn voor een verkrijger om zich over zijii
aanvaardingsbeslissing te beraden. De Belgische regelgever voorkonit kennelijk liever mdeel
dan dat hij  nadeel achterat- itioet conipenseren:8 De dubbele opleveriiig beantwoordt lilijils
itiziens  aan  uitgatigspunt  1 ()i.

449   Wederom geldt dat de  verkrijger tell tijde  vaii de opleveritig zelt-ka,1  11aganti  of de  \\·otiiiig gebreketi  ver-
tootit. maar hij heeti dan wel een steuntje iii de rug nodig en dat biedt art.  18 lid  I  AV (KA) heni juist tliet.

c.5"  1)e verkrijger kati tia deze periode altijd nog een beroep doen op de gebrekenwaarborg. die is tenig te viti-
deti in de GIW-regelitig. I)e gebreketiwaarborg gaat iii drie 111aatideti tia opleveri,ig. Ik koni op deze
waarborg iii het kader van uitgangspunt 14 uitgebreid terug.

651   Zie Brusse! 22 april  1988,  T..4,1,1,1.  199(1, p. 86; Cietit 6 11ovember 1996..4./.T. 1997-98. p. 23(1 ni.tit. J
Vatibelle: Luik 7 septetiiber 2()1)4,  T.  Acilm.  21 1(17, p. 252.  Zie voor eeii overzicht van relevante rechtspeak
Goossens 2,)(13. lir.  1 (57. p. 987-988. Zie ook Burssetis 2(H)1, ilr. 234, p. 192-194: Verbeke & Vatihove
2(1(13, p. 25.

+2 Zie Burssetis 2()(11, iir. 237, p 194-195: C:oossens 20(,3, tir. 1(67. p. 988. Verbeke & Valihove 2(11)3, p
25.

4: 3 Zie Baert 2(Mil, tir. 656, p. 23(1: Burssetis 2(*,1, tir. 219. p. 183. Schotips & 1)e Si,iedt-Quilitelier 2()(")6. p.48. Ik lieetii deze tenllijil iii de onderhavige paragraafverder :tls kidratad.
4:4 Zie Baert 2(}(11. tir. 1229. p. 41)8: Goossens 2(1113. tir. 14)56. p. 987.
"55  Het hatigt wei van de onistandighedeti va,1 het geval i of de verkrijger over een waarborgperiode be-

schikt. De regel iiizake de dubbele oplevering wordt sonis inuners niet voeten getreden in de zin dat partij-
eti iii de praktijk overeenkometi, dat reeds de voorlopige oplevediig de aativaarditig vaii de Wollitig
impliceert. Zie inder Verbeke & Vatihove 21 M 13, p.  25.  Ik ga hier rerder aaii  roorbij, omdat eeti dergelijke
uithollitig eeii ot,overkoinelijk i,evetietTect is viii regels die ,Ret dwitigendrechtelijk van aard zij,1. Het gaar
riiij  er iii  het otiderhavige  hoofilstuk  -  eti  ook iii hootilstuk  5  - veeleer oni  of de  inhoud vall een regel  vol-
doet aaii het ideaaliiiodel. Eeti itihoudelijk toereiketide beschemiitig is iliitiiers de eerste te passereti dreiii-
pel. nu eeti verkrijger weitlig heefi aan een dwitige,idrechtelijke regel watiiieer die regel hem onvoldoende
bescheniutig biedt. Watineer die drenipel is gepasseerd. rijst de vraag hoe tiien een ideale bescheniling rail
de verkrijger kati afilwiligeti. Zie hierover nader hoofilsnik 7.
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3.2.1.2    Hersteldiatir: ititgaiNSpillit 10ii

Van art. 1139 BBW en de Belgische rechtspraak is gezegd dat de verkrijger die herstel vraagt
vati eell gebrek, de verschaITer in beginsel iii gebreke 1110et stellen en heni een redelijke her-

steltemiijn moet guillien. De verkrijger kaii iii Belgie derhalve herstel biiinen een redelijke
tenilijn  en  daarliiee nakoniitig vragen.  Zou het echter niet beter zijn wanneer de verkrijger
een beroep kati doeti op eeti nieer directe regel waaruit onomstotelijk voortvloeit dat de ver-
schaffer opleveritigsgebreken nioet herstellen? Beter wel, nwar de verkrijger is met de huidige
tiiogelijkheid oiii herstel te vrageti geenszins onvoldoende beschemid. Wat verder te detiken
vati de tenn 'redelijke temiijn'? Het is oilniogelijk om op voorhand voor ieder gebrek precies

te bepale11 welke herstelteniiijii er bij hoort. Een redelijke herstelterniijn biedt dan uitkonist.
Ik vraag 111ij  iiietteniiti af of- een verplichting van  de Belgische verschafTer tot bijvoorbeeld on-
verwijld herstel van opleveritigsgebreken niet beter is. Een spoedig herstel is op deze wijze be-

ter gewaarborgd iii de ziti dat de verschalier nieer geprikkeld wordt 0111 de daad bij her woord
te voegeti. Het is echter wel de vraag ot- de verschat r en de verkrijger in voorkomend geval

weten war het verschil is nissen 'bilillen redelijke tertilijn' eti 'onverwijld: Naar ik ineen is de
verkrijger daaroni beter beschemid, watineer er eeti concrete herstehilijn geldt. De verkrijger
weet dan beter wat hij vaii de verschaffer kati verwachten en konit niet voor onaangenatiie
verrassingen  Ie  staan.   Het  strekt  niettenlin  te  ver  0111 te stellen,  dat  de  Belgische  regels  omwille

vaii de tellii 'redelijke tenilijn'  ill het geheel 11iet voldoeii   ian  uitgangsputit   1 (,ii. Deze regels

konien 111ij1is inziens beperkt regenioet aan uitgangspunt  1 (hi.
Een atidere regel die beperkt beaiitwoordt aan uitgatigspunt  i Oii is art. 7:2 I  lid 1  sub b.ic. lid 3
NBW. De verkoper nioet op grotid van deze bepaliiig zijn herstelverplichtitig bitinen een re-

delijke terniijn nakotiien. Wederoni kati wordeti opgetiierkt dat een nicer directe regel op
grond waarvati de verkrijger herstel kati vorderen de voorkeur getiiet, maar dat art. 7:21 lid 1
sub b.io.  lid 3 NBW de verkrijger geenszins beleniniert 0111 nakoniing te vorderen.  Zoals ik
hiervoor heb betoogd. 1.,it de tenii 'redelijke tertiii-iii' ecliter te wensen over. De onderhavige

regel beantwoordt derhalve beperkt aan uitgangspulit   1(lii.
Eeti regel die eveneetis beperkt voldoet aaii voonneld uitgatigspunt. is art. 7:759 lid 1.io. lid 2
NBW. De verkrijger kati op grotid van deze bepaling vorderen dat de verschatfer opleveritigs-

(,56gebreketi bintien eeti redelijke tennijii wegtieenit. 1)e verkrijger beschikt aldus over een ex-
pliciet vorderingsrecht. De terni 'redelijke temiijn' iii art. 7:759 lid 1 jo. lid 2 NBW doet
daarentegen iii zekere niate atbreuk aati de eliectiviteit van de beschertiiitig vati de \,erkrijger.
Ik zou iii dat verbatid willen volstain 111et eeti venvijzitig iiaar de hien'oor getoetste regels eii

concludeer dat art.  7:759 lid  1.io.  lid 2 NBW beperkt voldoet aan  uitgangsputit  1 ( )ii.
Hetzelfile geldt voor art.  18 lid 1  AV  (KA). De verschaffer dietit op groiid van dit artikel oii-
vet·wijld over te gaan tot herstel van gebreken die bintien de garantieperiode schritielijk aaii
hetii zijn ketibaar geniaakt. Hoewel er sprake is van een directe herstelverplichting, is de for-
tiizilering 'on\'erwijld' voor verbetering vatbaar.

'15"    Art.  7.759  NBW  is  Iliet  volledig  zotineklaar.  1)e  tenn  'ee,1  werk  dat  iia  opleveritig gebreketi  verroolit'  laat
iiiziiiers  ruiiiite  \·oor twijtel.  De vraag rijst  of de  wetgever etikel  die gebreket, bedoelt die weliswaar  ·66r
de opleveritig .11 bestaaii. 111.1.ir die pas daarlia Jan het licht koinen. Zo bezien Zoudell gebreketi die de ver-
kdjger reeds tijdeiis de opler·eriiig optiierkt, Iiliiar ilie idet aaii de opleveriiig hi de weg stdati bilitell de
reikwijdte vati vooniield artikel valle,i. Als ik de wetgever goed begrijp, valleii heide typeil gebrekeii
evein,·el otider art. 7:759 lid 1 NBW. Ik zie 11iet iii waaroiii eeti wotung. die ondatiks de gecotistateerde
gebrekeii \\·or,lt orgele\·erd. iiiet zou ku,itien „·orde,i aa,igetiierkt als ee, i werk dat Iia de opleveritig ge-
breketi vertootit.
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Een atidere en laatste rele\·ante regel is art. 17 lid 1 (KA). Het voordeel van deze bepaliiig is
dat de verschaffer zich expliciet verbindt otii ten tijde van de opleveritig gecoiistateerde gebre-
ken te herstellen. Een ander pluspunt is de duur van de herstelternlijn. De verschatfer verbi11dt
zich namelijk om opleveringsgebreken onverwijld. iii.iar uiterlijk billnell drie iii.ianden te her-
stellen. Een concrete en ideale regel, zo ik ilieell.

3.2.2 Tussei,co,iditsic

De  toetsing vati  de  Belgische  en  Nederlandse  regels  aan  uitgangsputit  1 (1  leidz  teii  aanzien  vati
657tizodel 3    tor het volge,ide resultaat.

De toets van het Belgische recht wijst uit dat zowel de regelitig vaii de koop eii de a.ititietiung
van werk als de W.B. voldoen aan uitgangspunt ll)i. De dubbele oplevering ligt teii groiidslag
aan deze conclusie. De beschemung van de Belgische verkrijger is wat lilitider toereikend
wantieer we uitgangspunt 1(}ii bezieti. Zo kati de verkrijger op grond van het genieenrechte-
lijke art. 1139 BBW en de rechtspraak inzake de aannemitig van werk en de koop herstel vra-
gen vati opleveritigsgebreken. Het feit dat het herstel van de gebrekeii vervolgens bituien een
redelijke tenilijii nioet geschiedeti, leidt ertoe dat de regels niaar beperkt voldoen aaii uit-
gangspunt  1(lii. Een concretere herstekermijn is itimiers wenselijk. De W.B. bevat zelf geeii
expliciete voorziening ter zake, waardoor moet worden teruggrepen op de regeling vati de
koop ofaatineinitig van werk dan wel het gemene recht.
De Nederlandse regels voldoen minder  goed  aan  uitgangspunt  10i  dan de Belgische.  De  artt.
7:768, 7:8 .p. 7:768 NBW en 15 AV (KA) bieden de verkrijger weliswaar een alternatieve
vollii van beschemling, illaar zonder het gewenste resultaat. Deze regels staan er overigens 11iet
aan  iii  de  weg  dat de verkrijger zelf nagaat  ofer  cotitractsconforni is gepresteerd, iliaar  een  der-
gelijk inspectierecht  volstaat  niet.  Art.  18  lid  1  AV (KA) voldoet beter  :tan  uitgangspunt  1 ()i,
tiiaar is iliet nieer dan een substituut illet een geritige waarde. De toetsing van de Nederlandse
regels aan uitgangspunt 1(}11 stenit waI positiever. Zowel art. 7:759 lid 1 jo. lid 2 NBW als de
arrt. 7:21 lid 1 sub b jo. lid 3 NBW en 18 lid 1 AV (KA) voldoen - zij het beperkt - aan dit
uitgangsptint. De fortilitleringen 'redelijke teniiijii' en 'otivenvijld' staan er aan iii de weg dat
deze regels volledig beantwoorden  aan  uitgatigspunt  1 (,ii.  Art.   17  lid  1  AV  (KA)  voldoet  daar-
etitegeii wel volledig aan uitgangsputit 1(Jii. Het geziietie recht speek iii dezen tot slot geen rol,
otiidat de verkrijger een beroep kan doen op ideale bijzondere regels.

3.2.3 De ove,ige 1,01,11'proces,Hodelle,1

De vraag dringt zich  op of de nissenconclusie tell aanzien van bouwprocesniodel 3  kati wor-
deti doorgetrokken iiaar de overige liiodelleti.
Voor wat betreft het Belgische recht blijfi die conclusie hetzeltile. Zo leideii 11och de regeling
van de aannenzing van werk en de koop noch de W.B. tot een ander toet:singsresultaat. De
verkrijger geniet op basis van deze regels in de verschillende modellen dezelfile bescherniing
als ititeengezet teli aalizien van niodel 3.
De tussenconclusie kan ook voor wat betreft Nederland worden doorgetrokken tiaar de oven-
ge 111odelleti. Een en ander tiiet uitzondering van de conclusie ten aanzien van de KA/AV met
bijbehoretide GIW-regeling. Deze regels zijn alleen van toepassing op de modellen 1 en 3.

45-  ile grotid is atkoti,stig \·aii de verschaffer eii de verkrijger oefoit eeii substalitille itirloed uit op het stati-
daardo,itwerp vati de verschaffer die de wotinig bouwt.
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3.3 7-octsing 141,1 dc nre/s aa,1 de (1(411·11,(ili' iii(.Cia,Wspill,tcl,

Wat kati er vervolgens worden gezegd over de niate waarin de regels - die (beperkt) voldoeii
aan  uitgangsputit  1 () - beatitwoordeii aati  de algetiiene uitgangspunten?

3.3.1 Alefilict,1 Ilitgalwspit,11 165N

Een verschafFer die een deugdelijke wotiing oplevert, zal weiiiig hinder ondervinden van de
Belgische ditbbele oplevering. 1)e verschaffer hoeft bovendieti niet rot de definitieve opleve-
ritig te wachteii op zijii geld, 111.1.ir heeti tioniialerwijs recht op tusselitijdse voorschotteii.<'*" Er
lijkt tilij al niet al te zijn voldaail aan uitgangspunt  1. Eenzelfde conclusie kan worden getrok-
ken voor art. 18 lid 1 AV (KA). Zo kan de verschaller gedurende de onderhoudsperiode met
garantie ongestoord verder illet aiidere aangenonien werketi. Hij hoett etikel tenig te kereii
naar de opgeleverde wotihig wanneer hij niet deugdelijk heeft gepresteerd. De verschaffer
loopt derhalve een iii tijd eti oiiivatig beperkt rifico.
De regels itizake de herstelduur houden op enigerlei niveau eveneens rekei ing niet de bel 111-
gen van de verschaffer. De vet·schaffer illoet op grond van de am. 17 lid 1 en 18 lid 1 AV
(KA) dan wel onverwijld overgaan tot herstel vati de gebreken, maar de terlil 'oiiverwijld' zal
steeds tiioeten worden uitgelegd al tiaar gelang de aard van het gebrek. Hetzelfde geldt voor de
artt. 7:759 lid 1.io. lid 2, 7:21 lid 1./O. lid 3 NBW, 1139 BBW en de Belgische reclitspraak. De
regelgever heeti itizake deze regeh bepaald dat de verkrijger de verschaffer een redelijke her-
stelterniijn nioet guniien. Dir inipliceert dat de belangen van partijen op een evenwichtige
wijze tegeti elk.tar zijii atgewogeii. Hien,oor stelde ik echter feeds dat een verkrijger 111eer ge-

biat is bij een concrete hersteltermijn. Dit geldt mijils inziens ook voor de verschaffer. Het is
dan duidelijk bintieii welke tennijil hij een gebrek Illoet herstellen, waardoor de verschaffer
niet voor verrassingeti konit te staan. lk meen dan ook dat de regels inzake de herstelduur re-
kening houdeti niet de belangen van de verschaffer. niaar dat de am. 7:759 lid 1./21. lid 2,7:21
lid 1.io. lid 3 NBW, 1139 BBW, 18 lid 1 AV (KA) exi de Belgische rechtspraak 11iet volledig
voldoeii aan uitgatigspunt 1. Nu art. 17 lid 1 AV (KA) - iiaast de temi 'onvenvijld' - wel ee,1
concrete hersteltemiijn be\'at, beatitwoordt deze bepalitig „21 volledig aan uitgangspunt 1.

3.3.2 A,44,lit·eli ttitealwspt,lit -7,611

De dubbele opleveritig en art. 18 lid 1 AV (KA) zijii inijns inzieils fitiancieel verantwoord en
beannvoorden aan uitgangspunt 2. Vooropgesteld kan worden dat deze regels kosten iller zich
mee kutitieti bretigeti. Zo loopt de verschaffer gedurende een bepaalde periode het risico dat
hij tenig moet iiaar de reeds opgeleverde wotiing 0111 gecoiistateerde gebreken te herstellen.
Hij kati besluiten oni zich tegen voomield risico iii Ie dekken en de prijs van de woning ver-
hogen. De hoogte van deze prijsstijging zal waarschijillijk ineevallen, onidat de verschaffer een

evenniele knigkeer 117<ir de wotiitig zelt- in de hand heeti.  Er is naar ik nieeii bovendien geeti
goedkoper alteniatiet- voorhatideii.  De conclusie dat de hiervoor genoenide regels voldoeti aati
uitgangspzint 2 is d.111 stiel getrokketi.

"58   Zie hoofilstuk 3 paragraat-2.1.
659

Zie  art.   1 1)  hd 5 W.B. Zie ook Bubsois 2(M) 1. i ir. 171. p. 147-148. tir. 237, p. 195. Vgl. iii de context vati

art. 1651 BBW Christiaetis 1998. art. 1651. lir. IIIA: Meuletiwis & liuttteti 21)1)5. p 137-138.
W.

Zie  hoofistuk  3  parapaf 2.2.
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Eli wat te denken van de mate waarin de herstelterniijn vati de am.  17 lid  1 en  18 lid 1 AV
(KA) financieel verantwoord is? Er zal bij het bepalen van de hers[elterniln steeds rekening
worden gehoudeti met de belatigen van de verschaffer. waardoor minder aannenielijk is dat de
verschaffer de prijs van de woning verhoogt uit aiigst dat hij de gebreken iliet 'otiver\vijld' kati
herstellen. Het feit dat op voorhand niet duidelijk is wat met de tenn 'otiverwijld' wordt be-
doeld, brengt echter desondatiks rechtsonzekerheid niet zich niee. De verschaffer weet itiiniers
11iet precies wanneer hij her gebrek tizoet hebben hersteld. Deze otizekerheid kati zich 1110ge-
lijk vertalen in een kostetistijging. Toegegeven, deze stijging ligt hier idet zo voor de hand en
zal weldra geritig zijn,  iii:lar welbeschouwd is er wel een goedkoper alternatief denkbaar:  eeti
concrete teniiijii. Art. 17 lid 1 AV bevat 11:last de tenii 'otiverwijld' zo'n coiicrete herstelter-
11 iijn, waardoor deze bepaling beantwoordt aan uitgangspunt 2. Art. 18 lid AV bevat daarente-
gen  geen concrete terniijn, waardoor dit artikel  iliet  tegernoet  kotiit  aan  uitgangsputit  2.
De overige regels inzake de lierstelduur zijti eveneens niet fitiancieel veratirwoord (artt. 7:759
lid 1 jo. lid 2,7:21 lid 1.iO. lid 3 NBW, 1139 BBW en de Belgische rechtspraak). Deze regels
kuillieti allereerst kosten met  zich  meebrengen  in  de  zin  dat  art.   1139  BBW  bepaalt  dat  voor
de ingebrekestelling een  aaninaning of een aiidere daarniee gelijkstaatide akte is vereist.i'   £en
geschrift kost geld, maar deze kosteii zzilleii geritig zijii.663 Voot- zover de overige artikeleti
kosten met zich ineebrengen, geldt dat de verkrijger en de verschaffer deze in eigen hand heb-
ben. De hoogte van de kosten doet dan ook geeti afbreuk aati uitgangspunt 2. Het feit dat de
hersteltermijn 'redelijk' is, leidt er echter net als in het kader van art.  18 lid 1  AV (KA) toe dat
er op de keper beschouwd eeti goedkoper alternatief voor hatideti is. Te weten een concrete
hersteltermijn.

3.4 Coticitisic i·,i acitibeveliltgell

Van alle regels die iii het kader van uitgangspiint 1(}i otider de loep zijn genonieti, oiitleent de
verkrijger de beste beschertiiing aan de Belgisclie dubbele oplevering. De verkrijger kati op
grotid vati de dubbele opleveritig goed geinforliieerd een aativaarditigsbeslissing neiiieti, 0111dat
hij voorafgaand aan de defitiirieve oplevering voldoende tijd heeft oni de \voilitig op gebreken
te onderzoeken. Het Nederlandse reclit kent geen tiiet de dubbele oplevering vergelijkbare re-
gel. De verkrijger wordt in Nederland eventiiiti beschemid door een andere bepalitig die vol-
ledig tegetiioet  konit  aan   uitgangspunt   1 C Ii. De conclusie  dat de Nederlandse regelgever  de
huidige opleveringsprocedure 1110et veratideren. lijkt zo bezien voor de hand te liggen.
Er is hier evenwel sprake van een vrij rigoureuze verandering, onidat de opleveringsprocedure
iii Nederland niomenteel heel anders is geregeld en veel regels op enigerlei wijze op deze pro-
cedure zijn afgestenid. We zagen bijvoorbeeld dat de Nederlatidse regelgever de verkrijger op
andere wijze beschertiiing biedt tegen eeti voorbarige aaiivaarditigsbeslissing. Het is derhalve
de vraag ofhet roer in Nederland snel om zal gaan iii de richting van eeti dubbele oplevering.
Het kan niogelijk ook anders. Een illinder ingrijpend alternatief voor de diibbele oplevering

w'    Het  Hot- vati Cassatie heett overigetis bepaald  dat  iii  burgertijke  zaketi  em  niet eeti aaninallitig gelijkgestel-
de akte tieerkoilit op elke akte die eeti sonimatie be\·at waamit de schuldetiaar tioodzaketijk heett moeten
opiitaken dat hij ingebreke werd gesteld zijn verbititeiiis lia te komen. 1)e inhoud is aldus bela,igrijker dan
de vorni vaii de itigebrekestelling. Zie Cass. 28 niaart  1994.  R.li.  1994-95. p. 499.

"·2   Eeii  ingebrekestellitig  is  bovetidieti  iliet  altijd  tiodig.  Zie  Burssetis  2( H 1 1,  iir.   16(),  p.   136:  Van  Gen'en  &Coveliiacker  21)(11.  p.  368  tiiet  venvijzi,igeii:  Vati Oevelen 2(11 5. p 1651 1  illet   -em·ijziligen illar recht-

spraak.

159



HOOFDS'FUK 6

kan niijns inzieiis een conibinatie zun vaii een duidelijke spreekplicht van de verschaffer ener-

zijds en bijvoorbeeld eeii garatitieperiode  ofeen 5%-regeling anderzijds.
Te begitmen met de spreekplicht van de verschaffer. Een verkrijger zal niet altijd even cell-
voudig alle gebreken op het spoor kittinen kotiieti bij een itapectie vaii de woning Terwijl
iiiag worden aangetiotiien, dat de verschairer vrij nauwkeurig op de hoogte is van gebreken iii
het werk. Tegen deze achtergrond rust de vraag of een spreekplicht van de verschaffer iliet
nicer voor de hand ligt.663 Te detiken valt aan een plicht op grond waarvan de verschaffer de
verkrijger wijst op niogelijke gebreken. Een dergelijke plicht zou het boven tatel krijgen van
de beiiodigde itifoniiatie wat iii.ikkelijker iii.iken. Het gaat echter - gelet op de uitgangsputi-
ten 1 eli 2 - te ver 0111 de verschaffer verantwoordelijk te achten voor het boven water krijgen
van ieder gebrek aan de woning. De verschaffer kati bijvoorbeeld van mening zijn dat er op
een bepaald punt gewoon sprake is vaii eeti contractsconfomie prestatie. Hij is initners eidiel
verplicht een deugdelijke wonitig te leveren. Deze verplichting zal volgens hem zijii verviild
op het nionient dat hij de woning gereed nieldt. Eeii beperking van de spreekplicht r.iii de
verschaffer toI gebreken die hij kende ofbehoorde te kenneti, verdient niijtis inziens dan ook

aatibevelitig. Met dieti verstande dat daadwerkelijk geconstateerde eii zoiider otiderzoek vast te

stelleii gebreken voor rekeiiitig van de verkrijger konien. Het voretistaande iinpliceert dat de
verkrijger - gelet op de uitgangspunten 1  en 2 - bij de oplevering ook een rol nioet vervullen.
De  atidere  helfi  van  hetikeniatief voor de dubbele oplevering - re weren  een  garantieperiode
of een 5%-regeling - zou de verkrijger initi ot nicer vati clienst kullilell  zijn bij  het ver\·ulleii
van de hien,oor genoemde rol. Ik denk meer specifiek aan een op de leest van art.  18 lid 1 AV

(KA) geschoeide garatitieperiode dan wel een 5%-regeling confomi de artt. 7:768, 7:8.jo.
7:768  NBW en  15  AV  (KA).  De verkrijger heeti  dati  geduretide cell bepaalde periode de  tijd
0111 de wonitig te cotitroleren op gebreken. Deze aanbeveling bewerkstelligt derhalve dat de
Nederlaiidse verkrijger via twee katialen over itifoniiatie onitrent gebrekeii beschikt, te weteti

via de verschal:Ter en via zichzelt. Wantieer hij vervolgens door niiddel van een garantieperiode
of een 5%-regeling tevens verzekerd is van onverwijld herstel is hij al niet al toch aardig be-

schernid.  De garantieperiode ot-de 5%-regelitig zou  dan  wel  nzinstens  eeti  wititerperiode nioe-
tell 0111vattell:'<'4 Een teniiijn van drie en zes niamiden kan daarvoor weldra te kort zijn.
De  regels  inzake  uitgatigsputit  1 (,ii  behoeveti  een  wat lilinder drastische aaiipassing. De Belgi-
sche eii Nederlindse regelgever zouden moeten overwegen om de artt. 7:759 lid 1.io. lid 2.
7:21 lid 1.io. lid 3 NBW, 18 lid 1 AV (KA) eii de Belgische rechtspraak aan te passeii aan art.

17   lid   1   AV   (KA). Zoals gezegd bevat  deze  bepalitig  (wel)   een  concrete  hersteltemiijii,   waar-
door partijen rveteii waar ze a,111 toe zijil. De Belgische regelgever zo,i als verbeteroptie verder
kunnen overwegen om een nicer directe rebel Ie forliiuleren op grond waarvan de verschaffer
verplicht is oni oplevering gebrekeii otiverwijld te herstellen. De Nederlandse regels kittitien
daarbij als inspiratiebroti dieneii.  Eii daii tiiet name de am.  17 lid  1  en  18 lid  1  AV (KA). Deze
regels bevatten een expliciete verpliclititig tot herstel.

m.3  Vid. art. 2:1(16 PELSC 3*17. p. 368.
6„4  Vld. Asser-VE deii Berg 21)117 (5-IIIc). lir. 186.
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FIGUUR 14665
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(11)          De rekels  moeten uwrborgni dat als  partlim er:clf nict iii slagen mt kesdlil op te lossen,  de ver-
':Tiker verzekerd is va,1 xii snelle, doeltre nile ei, toegankelijkc gesdiillairegehi,g.

4.1 Dc te toctsmi regels

Zoals gezegd zijii er iliet alleen regels nodig die geschillen tussen partijen voorkonieii, tiiaar
ook regels op groiid waarvati desondanks otitstane geschilleii kuntien worden be lecht. De

665    De  scheniatische weerplve is gebaseerd  op de  uitkonist vali de  toetsing i,izake bou„·procesmodel  3.  1)e  ge-
tal]eli  (11 1.1   e,12)  iii  de  verschil]ende  koloniiiieii  correspoideren  Iiiet  het  cetitraal  staatide  uitgatigsputit  1(1
eli de algeliietie ititgatigsputite,1 I e112.

... Het getiietie recht speelt eigeidijk geeti rol. omdat de bijzotidere regels zed- roorzieili,igeti  bevatten.
.,

- Zie art.  17 lid 1 AV (KA)

4414    Het getiietie recht speelt eigetilijk  geeii  rol,  onidat de bijzondere regels zelf roorziei,itigeli bevatteti.
4'.9 Zie hootilstuk 3 paragraaf 3.5.
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verkrijger kan iii Belgie en Nederiand een beroep doen op de burgerlijke rechter, als er iets
tilis is gegaan. Het type overeenkonist - bijvoorbeeld een aantlemillpovereenkonist - is in dat
kader tiiet van bel.ing. De regels die betrekking hebben op het door de burgerlijke rechter be-
slechten vati eeti geschil bieden niogelijk aatiknopingsputiten in het kader van uitgangspunt
11.

De verkrijger kan zich iii beide landeti tevens beroepen op verschillende voniieti vati buketi-
gerechtelijke geschiloplossing. De tiiogelijkheid 0117 een beroep te kunnen doen op een vonn
van buitengerechtelijke geschiloplossing inoet - anders dan geldt voor een beroep op de bur-
gerlijke rechter - echter wel zon overeengekomen tussen partijen. Welke wijzen van buiteti-
gereclitelijke geschiloplossing konieti voor toetsing aaii uitgatigspunt 11 iii aantiierkitig?
Een geschil kati iii de eerste plaats buitetigerechtelijk worden opgelost door niiddel vati bill-
dend advies,67' beiiiiddeling"71 ot-arbitrage.<'72 Het type overeeilkotiist - bijvoorbeeld koop - is
iii beginsel niet van belang.'"3 Een tweede verschijilingsvonil van buitengerechtelijke geschil-

oplossing hangt saiiieti tiiet de hiervoor geiioeiiide illogelijkheid van beiniddelitig eti betreti de
6-4

procedure voor de Belgische Verzoetiiiigscotillilissie Bouw. De co111111issie neenit etikel
kennis vaii bepaalde typen geschillen. Te weten techidsche bouwgeschilleti die voortvloeieii
uit otivel een aanneiiiingsovereelikonist otwel een overeetikoinst tussen een aatitienier-
verkoper en eeti koper van een te bouwen woiling 675

Een laatste wijze waarop buitengerechtelijke geschiloplossing kati plaatsvitideti. is een speciale

vortii van arbitrage. Men zie de artt.  14 KA en 10 lid 2 GIW-regeling. Alle geschillen die be-
trekkiiig hebben op de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling kunnen op grond van deze
bepalingen worden voorgelegd .ian de Stichting Arbitrage Instituzit GIW wonitigen (AIG). De
verkrijger heefi evenwel steeds her recht een procedure aatihangig te nlaken bij de gewone
rechter.67" Vtor 1 januari 21)07 was deze situatie behoorlijk anders. Er waren toen twee rechts-
ingangen: de RvA en het GIW."77 Afhankelijk van de aard van het geschil nioest de verkrijger
6t naar de RvA 6t tiaar het GIW.  Dit systeetii was behoorlijk verwarreiid.  Het  is dan  ook toe
te juicheii dat de verscliilletide rechtsgaiigeti zijii teniggebracht tot 66ii arbitrageloket.

't-" Zie art.  7:91)11 NBW waarin het bii idend ad\'ies als species van de vaststellinpoverectikoi i ist is geregeld: art.

1134  e.v.  BBW.  Zie  ook  Quititelier.  Taigrootetihuysen  &  Alletizeersch  2(14)4,  p.   1(167:  Bouwrecht iii  kort
bestek 2{ M)7. p.  467-468.

('-1  Zie Quititelier. Tetigrootetihuysen & Alle,iieersch 2(104, p. 11)67-11168. Bouwrecht iii kort bestek 3)(/7, p
468.

<w-2  Zie Qi,iiitelier, Tetigrootetihuy:e11 8, Alletiieemh 2(MI-·1, p. 11)82-11)85: Bouwreclit iii kort bestek 211( 17. p

453-465.

"-3  Het is iiatuurlijk wel zo dat de verschilletide geschiloplossende itistatities huti bevoegdheid kuirieti beper-
keti tot geschillen lilet betrekking tot cell bepaald coi,tracttype

4-4    Zie  over de  Verzoe,ii,igscotiltilissie  Iiader Jaan·erslag Verzoeili,igscolimiissie  Bou„·  2( M 16.  1-)e  bevoegdheid
Val) de coi 11111issie steitiit op twee pi]aren: zij is be,-oegd itidiet, partijeti voorat een bevoegdlieidsbeditig
hebben getekeiid of als partije,1 ila het otitstaaii van het geschil besluiten liaar te raadplege,1. Zie Coe,ieti
2(M)1. p. 337-339; Allemeersch 211113. p. 78.

" 3  Zie Coeiie,1 3*11, p. 341: Quiiitelier. Teiigrootetihuyseii & Alleiiieersch 2(M,4. p.  1(17(1; Jaarverslag Ver-
zoellitigs<·olilillissie Boliw 2(M)6, p. 5.

47 Zie  de  artt.   1 4  lid 2  KA  e,111)  lid  2  GIW-regeling

"--  Zie hierover Asser-Vall dell Berg 21*,7 (5-lili), tir.  188: Bour\·recht iii kort bestek 2(H)7. p. 464-465: Gri-
blitig & Thitilliisseti 2(H,7. p. 4(11.

162



DE IOETS AAN HET II)EAALMODEL.: UITGANGSPUNTEN 9 T/M  14

4.2 Tortsi,W imi di· reerls am, iiiW,uwsptilit 11

4.2.1 Bot,tiproa·stitodz·/ .1"38

4.2.1.  1        Gen·chtt·/ilke,Qwhihv'h,ssitte..

1)e Belgische en de Nederlandse verkrijger kittineii itigeval vati eeii geschil, zoals gezegd, eeii
beroep doenop de burgerlijke rechter. De eerste vraag die rijst, is ot-de gereclitelijke procedu-
re iii beide landen doeltreffend is. Een procedure is doeltreffend zoals bedoeld iii uitgatigspimt
11, indien er op cotiperatieve wijze naar eeii oplossing voor het probleem wordt gezocht. De-
ze oplossing zou gericht tiioeten zijn op het zo goed niogelijk itistandhouden van de relatie
tussen de verkrijger en de verschaffer. Dir timiurlijk wanneer de aard van het geschil zich
daarvoor leent. Hoewel de rechter van nature wordt gezieii als degene die op basis vaii de gel-
dende regels een oordeel 111oet velleti,  is zijii rol de at-gelopen jaren aan veranderingen onder-
hevig geweest. Denk aan de Nederlandse coniparitie tia antwoord (art. 131 Rv), die is gericht
op het treffen van eeti schikking.879 De Nederlandse rechter kan partijen sinds 1 april 2(1(}5 ook

6811doorverwijzen naar beniiddeling Hetzelfile geldt voor zijn Belgische collega (art. 1734
Ger.W.).NI' De rol van de rechter geniet de laatste tijd sowieso waniie belangstelling.*2
De burgerlijke rechter nietiwe stijl even latende voor wat hij is, zal de rechter bij het zoeken
naar een oplossing steeds rekening houden lilet de belangen van beide partijell. Eell en ander
beantwoordt op het eerste gezicht aan de doeltreffendheideis in uitgangspunt 11. Ik veag niij
tiiettenlin afof het instandhouden van de relatie tussen partijen iii voorkoniend geval  eeti  dod
op zich is van de burgerlijke rechter. Op Zijil illinst bestaar niinite voor twijfel. De procedure
voor de burgerlijke rechter treft oni andere redenen hoe daii ook veel torsere kritiek. Zij
iieemt  natiielijk  relatief veel  tijd in beslag, waardoor  van  een  stielle  procedrire  geen  sprake  is.'".1

Eeti ander nadeel betreft het feit dat aan deze procedure veel fortiialiteiten zijn verbonden.
Van een toegankelijke (lees: eenvoudige) procedure is aldus eventilin sprake."84 De kosten zijn
voorts ook iliet geritig.645 Zo bezien is de gereclitelijke procedure ook vanuit fitiaticieel oog-
punt nier toegankelijk voor de verkrijger. Een optelsom van alle kanttekenitigen leidt tot de
conclusie dat de procedure voor de burgerlijke rechter in beide landen niet voldoet aan uit-
gangspunt 11.

9'4   Zie hoofdstuk 4 paragraaf 2.3.  De grond  is afkonistig v.iii de verschaffer eit  de verkruger oefent eeti sub-
statitifle invioed uit op het standaardo,itwerp Van de verschaffer die de wotiitig bouwt.

m"  Zie tevetis de am. 87 en 88 11.v Waariti de schikkitigs- respectievelijk iillichtingencoliiparitie is terug te viti-
den.

"*'  Zie hierover Kn,1,·rstrillds,n U 21 X )64)7, tir. 29528. nr. 5. p. 4-5. Zie ook Santing-Wubs 2(M)7. p. 71-72.
'al    Zie over de zogetioeinde vrijwillige eli gerechtelijke benliddelitig B. Alle,iieersch &  P. Scholle,i. 'Mediati-

on' tiaar liieurr· Belgisch eti koniend Europees recht'. TCR 2(*15. p. 42-45.
i,"2   Zie  bijz·oorbeeld Eiiidrapport  Futiclaine,itele  herbezitillitig Nederlatids burgerlijk procesrecht 3 N 16.  p.  45-

6( 1,77-94: Bare,idrecht & Vaii Zeelatid 2( M 17. p. 4.
'·'0  Zie I. Giesen. 'Futidanietitele ontwikkelitige,1 iii de rechtsplegitig:,.\782(*15. p. 473. Vgl. Hotidills 2(1(16.

p. 198.

"h4
Vgl.  Hotidius 21 H 16,  p.   198.

,-:  Vgl. Holidius 21 M 16. p. 198.
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4.2.1.2    Bitin·,lecrechtcli/1'e,ti·schi/oplossitw

De mogelijkheid oni een beroep te ktitinen doeti op buitengerechtelijke geschiloplossitig illoet
zijn overeengekoiiien nisseii partijen. Voniit zo'11 bevoegdheidsbeding een struikelblok? Het
bevoegdheidsbeditig zou een struikelblok kunnen vonnen, waniieer buitengerechtelijke ge-
schiloplossing de verkrijger ineer waarborgeii biedt dan cell gang naar de burgerlijke rechter.
En dat zal een atialyse van de verschillende vornien van buitengerechtelijke oplossing tiloeten
tlitwuzeil.
Te begitinen tiiet het bitidetid advies. Partuen kuntien hun geschil voorleggen aan een persooii
dati wel instelling en kunnen bepalen dat het daaruit voortvloeiende resultaat voor hen bill-
dend is. Het annvoord op de vraag of-er sprake is vati een snelle, doeltreffende en toegatikelij-
ke geschiloplossing hatigt af van hergeeti partijen ter zake precies zijn overeetigekmnoi. (,8,1

Zolang partijen  acht slaan  op uitgangspunt  11  levert  het vorenstaande geen probleem op.  1)e
verkrijger is ecliter wel volledig afhatikelijk vati de niedewerking van de verschaffer, waarbij

tiiet vergeten 111ag wordeti dat de verschat r een machtspositie heeft. Ik concludeer dan ook
dat  bindend  advies  niet  beantwoordt  a.in  uitgangsputit   1 1.

687

Eeii andere vomi van buitengerechtelijke geschiloplossitig die iii paragraai- 4.1  a.in de orde
kwani, is arbitrage. De Belgische verkrijger kan zich itigeval van een geschil tot een arbiter of
arbitragekanier wendeti. Het verloop eii de inhoud van de procedure vloeien voort uit de re-
gels die partijen daaroiii[rent  hebbeti  opgesteld,<'88  ot- - indien  her 0111 bestaande standaardpro-
cedures gaat - uit regels die door partijen zijn aanvaard. Zolang partijen het bepaalde iii
ilitgangspunt 11 iii ogetischouw nemeii, is er niets aan de hatid. V.iii een waarborg kaii - oiii
dezeltile redeti als genoetiid voor bindend advies - evenwel bezwaarlijk wordeii gesproken.
I)e Belgische arbitrageprocedure voldoet derhalve nier aan uitgangspunt  11.
Zoals gezegd kent niet alleen Belgie, niaar ook Nederland de illogelijkheid van arbitrage. Een
bekend arbitrage-fiistituut  is de  RvA:'H"  Een  procedure voor de  R.vA kan  relatief eenvoudig
aanhangig worden geniaakt. waardoor deze procedure eenvoudig toegankelijk is, zoals be-
doeld iii uitgangspunt 1 1.

(,(,11

De arbiters van de R.vA beslisseti verder als 'goede 111:Intien ilaar

billijkheid""" en kutitieti tijdeils de behandeling van het geschil aansturen op een schikking.'",2
Het betrekken v.iii partijeti bij het zoeken n.iar een diturzanie oplossing - waiuieer het geschil

zich d:tan'oor leent - lijkt echter niet zozeer een doel op zich te zijn. Kritiek op de procedure

voor de RvA treft verder hoe dan ook de relatieflailge doorlooptijd van de procedure.'"'  Een
atider niitipunt betreft de kosten van de procedure. Ik heb mij ineerniaals kritisch uitgelateti

('H'·   Vgl. Satiting-Wubs 3 *17. p. 23.
(,M-  Dit is niogelijk atiders ilidiell er sprake zoii zijii vati eeti geschikiwoni,iiissie voor de w·otihigbouzr· die valt

otider de Stichting Geschille,iconitiiissies roor Consunientenzaken (SGC). Zie over de geschille,lcollitilis-
sies  ressorteretid  oticier cle  SC;C.  K,mic,stitibini,  II 3 M )44 15.  29528/29279.  lir.  4.  p.  5-7.  Zie ook Advies  Ee,1-
,·oudige procedure voor eetivoudige civiele zaket, 3 H 17. p.  16.

i.hh   Zie Qui,itelier. Tetigroote,ihu)·sen & Alle,ileersch 2(MI.1. p.  11183.
fill Zie  voor el'11 overzicht  vati  arbitrage-itistitutell  Bou\\·recht iii kort bestek 24 *)7.  p.  458-465.

1'  Zo is er eeti statidaardfortitulier beschikbaar.
4"I  Zie over de betekeilis vati deze terni M.A.B. Chao-Dui,·is. 'lle beteke,iis eii relevatitie vati reclitspreketi

als 'goede tiiatitieti imar billijkheid",  BR 2( H 6.  p.  21 1 4221 1.
"43  Zie Vaii Bladel 21#12. diss.. p. 82.
i.93 Zie daarover Vaii  Bladel  2()(12,  diss,,  p.  13-19,  p.  97-99:  Vati  Erp &  Kleiii  Haarhuis 2{ Ill6,  p.  41.
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over het feit dat procedereti voor de 1ZvA voor een verkrijger een dure aingelegenheid is.""4
Er kleven al tiiet al de 11odige nadelen aan een procedure voor de R.vA. De Slotsolli luidt dat
de Nederlandse arbitrageprocedure niet tel:emoet komt aaii uitgangspunt 1 1.
I)e 11iogelijkheid van betiziddelitig biedt de verkrijger wellicht inter bescherniftig. De gedachte
achter betiuddeling is oni nier behulp van een belliiddelaar een oplossing te bewerkstellige,1
die  de belangen van beicle partijeti dieiit. Partijen worden zelf actiet- betrokken bij het zoeke11
iiaar zo'11 cotiperatieve oplossiiig teneinde hen bij elkaar te brengen.695 Deze wijze van ge-
schiloplossing is doeltreffend te noemen. Er zijn aaii bemiddeling verder geeii echte t-oniialitei-
ten verbonden, waardoor de vomigeving van de procedure veelal van partijen zal athangen eti
bemiddeling toegatikelijk lijkt. Toegankelijk in de zin dat de verkrijger er eetivoudig gebruik
vati  kan  niaketi.  De  kosteii eli  de  stielheid van de procedure hangen  evenzeer af van hetgeeii
partijen zijii overeengekonien. Zo bezien kan benuddeling ook financieel toegatikelijk en snel
zijti. Het is echter wel zo dat de verschaffer een inachtspositie heeft. Het gevaar bestaat derhal-
ve dat de verschaffer de spelregels inz.ike de te volgen fornialiteiten en het kostetiaspect be-
paalt. De gedaclite achter benuddeling en de rol vati de bemiddelaar leiden er mijtis itiziens
wel toe dat dit gevaar wat nzinder groot is dan bij bijvoorbeeld bindend advies.
Hoe dan ook, veel nadeliger is dat bemiddelitig enkel uitkoinst biedt voor zaken die geschikt
zijn voor bemiddeling.6.M' Wanneer eeii geschil ttissen de verkrijger en de verschaffer zicli der-
halve niet  leent voor beniiddeling Bn  de bemiddelaar - of-iemand anders biiineii  de  orgaiiisatie
- niet beschikt over de juiste papiereti 0111 het geschil (alsnog) op juridische wijze te losseil.
zzilleii partijen een heel andere instatitie moeten raadplegen. En wat te doen als bemiddeling
11iet slaagt? Het voretistaande Wijst ilit dat de verkrijger te niaken kan krijgen niet twee loket-
ten,  w.intieer betiliddelitig 11iet de amigewezen wijze vaii geschiloplossiiig is of beirtiddelitig
tiiet slaagt. Wat ik bedoel te zeggen, is dat beilliddeling sec niet de aingewezeti wijze van ge-
schiloplossing lijkt te zijn. Het vorenstaande leidt er toe dat benuddeling niet beantwoordt aan
uitgangspunt 11.
De procedure voor de Belgische Verzoetiingsconiniissie Bouw voldoet beter aaii dit ukgatigs-
pzitit. Vooropgesteld kaii worden dat de procedure voor deze coniinissie een korte doorloop-
tijd kent. Te weten niaxiniaal zes tiiaatiden.647 Het nierendeel van de geschillen kelit echter
eezi veel kortere doorlooptijd.'"'N Verder is van belang dat een expert-verzoetier op basis vati
zijii bevitidingen - na eeti eerste plaatsbezoek - zal trachten de stalidputiten van panijen 111et

".'.elkaar te verzoellen. Het priniaire doel van een procedure voor de conindssie is natiielijk
0111 ee,1 111ititielijke schikkitig te bewerkstelligen: een verzoeniiig. liidien dit iliet liikt, stelt de
expert eeii experticeverslag op eii gaat de tweede tise van de procedure iii. De expert kati ove-
rigens ook iii deze Ease nog trachten partijen te verzoetien. Slaagt hij daar niet in, dati stek hij

"'4  Zie Illijii noteti o,ider R.vA t juli 21 H C. iir. 23.137,7i,C 2(1113, p. 15(1-153: R.vA 15 tioveniber 211(12 1ir.
22.725.  TI'C 21 H )4.  p.  32-34.  Zie over  de  hoge  kosteli  vai,  procederen  voor de  RvA ook  Ge hilbdech-
tilig ill de bouw 21 M 12.  p.  56.

"'5   Zie Advies Eelivoudige procedzire voor eetivoudige civiele zaken 3 M 17, p.  17: Satiting-Wubs 21 N 17, p.  1 3-
14,71.

I. Zie over beniiddeliiig eii de aard vati liet geschil Eilidrapport Fundaiiieiitele herbezitiiliiig Nederlmids bur-

gerlijk pri)cesrecht 3 M 16, p. 35.
"'- Zie Alle,iieers(-li 2(M,3. p. 86, Qui,itelier, Te,igroote,iliti»eti & Alle,iieersch 2(Ml-1, p. 1(174. Jaan·erslag

21 *16,  p.  6.
".,M    Zie Jaar\·erflag Verzoetiiiigscoiiinzissie  Bouw 2(1( 16,  p.   17.
699    Zie jaar\'erslag Verzoeidigsconuixissie  Bouw 2(H)6,  p.  2.
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··      7(1(1een eindverslag op dat bindend is voor partllen.   Het vorenstaande overziende, is de proce-
dure voor de collunissie doeltreffend te noenien. De procedure verloopt ook met een niini-
niutii aan toniialiteitell, waardoor zij ook eenvoudig toegatikelijk is voor de verkrijger. 7411

Verder is her zo dat partijen een vast begitibedrag van € 375 inoeten betaleti. Dit bedrag kan
gedurende de procedure wel oplopen. itidieti een bijkonietid deskundigenonderzoek is vereist.

Het  overhrove  decl   van   de geschillen wordt niettemin  at-gedaan   voor  het  begitibedrag.9,3   Een
bedrag van € 375 is enerzijds niet buitensporig hoog eli de kosten worden ook nog eens even-
redig verdeeld over de betrokken partijen."-1 Het lijkt mij anderzijds wel dat de verkrijger zal
willeti weteii hoeveel hij uiteindelijk zal moeten betalen en dat is hier lastig te bepalen. lk zou
tiog twee andere katittekeilingen willen plaatsen bij de procedure voor de conitizissie en iets iii
herinnering willen roepen.
0111 met dat laatste te beginnen. Het bevoegdheidsbeding waar ik in zijn algenieenheid eerder

iii deze paragraaf op heb gewezen. wordt in Belgif als een groot struikelblok ervaren.7,4 De
c0117113ssie haniert dati ook nieer en meer op het belang van een bevoegdheidsbeding in over-
eetikotiisteii.1,5 Her bevoegdheidsbeding verder latende voor wat het is, nierk ik op dat jani-
iiier getioeg alleen technische en geen juridische geschillen aan de conunissie kunnen wordell
voorgelegd:'w' Wanneer er aldus geen sprake is van een technisch geschil zijn partijen genood-
za.ikt een andere vonii van geschiloplossiiig te kiezen. Een aativerwatit nadeel betreft het teit
dat de cotiitiiisfie etikel kentils neenit van bouwgeschillen. die voortvloeien uit een aailne-
tilingsovereenkotiist dan wel een overeetikotiist cusseti eeti aaritienier-verkoper en een koper
van eeii te bouweii wonitig. Zij is iliet bevoegd ingeval vati eeti techilisch geschil dat voort-

vloeit uit eeti zuivere koopovereeilkoiiist gesloten illet een bouwprotiiotor die iliet zelf
bouwt. Deze beperkitig lijkt overigeris tot het verleden te g.,an behoreti. '" De hiervoor ge-
tioeinde kritiekpunteti in ogetischouw neinende, voldoet de procedure voor de Verzoenings-
comniissie in de kerti aan uitgangsputit 11 niaar laat de uitwerking te weilsen over. ik zou dan
ook willen concluderen dat deze procedure slechts beperkt beantwoordt xiii dit uitgangspunt.
Wat levert een toershig van de procedure voor het AIG oils tot slot op?1" Er bestaan verschil-
leiide overeenkonisten tussen de procedure voor het AIG en de procedure voor de Verzoe-
nitigscotiriiissie. De procedure voor het AIG is bijvoorbeeld net als de procedure voor de
conmiissie finaticieel toegankelijk te noenieti. De verkrijger kan iii beginsel niaximaal het grif-

-'*'  1)it levert een aatizie,ilijke tijdwitist op voor een eventuele gerechtelijke procedure. aa,igezieti de expenise
reeds heeli plaatsgevotideti. Zie Jaarverslag Verzoetitiigsco111111isfie  Bou\1· 2(H )6, p. 7.

-"1    Zie Quititelier. Tetigrootenhuyseit &  Alletiieersch 21 1114. p.  1()73-11175; Jaarverslag 3 )116, p. 6-8.
"-    Zie Jaarverslag Verzoeililigicoiiiiilissie  Bouw  2(11 16.  p.  16.

"1    ZiC Jaarverslag Verzoeilitigscotiiiiiissie Boitw 21 *)6. p. 6.
1 4  Zie Jaan·erflag Verzoeilitigscoititiiissie Bouw 2(M,6. p. 5.

7".9  Zie Jaarver·slag Verzoeiii,igsconitiussie Bouw 2(,(16. p. 5, 12-13: Conti·dcratic Bot,u, t,crht·,fed over bctcrc lic-

L,·,idlicid    vati    dc     I i·rariti,wmwilinis.fic    Botitt'    „taar    itwrsditittl    m,r    I,crkccrdc    ititt·Tret,itics    <,t,cr    k/,a-hk'H,
<www.cotifederatiebouw.,11>,   15 fehnian  2( H }7.

7.'    Zie  over deze keuze Coe,ieti  2(M I l,  p.  341.  Qui,itelier,  Terigroote,ihuyfeii  &  Alletiieersi·h  21 M )4,  p.   1 4 )7( I.
Jaarrerslag Verzoetii,igscotiiniissie Bouw 21 M 16, p.  4-5.

"-    Zie Jaarverslag Verzoeilitigscotiittiissie Botiw 2(M )6, p. 21.
-"M   1)e verkrijger heeft zoals gezegd wei steeds de keuze 0111 eeii  geschil voor te  leggen 3711 het AIG  ot- 91311 de

ge„'otie rechter.  Eeii  verscha#-er die eeti geschi] amihaligig welist  te  iiiaketi.  illoet bovendien  vooraf a.iii  de
verkruger r·rageti of deze we,ist dat  het geschil aaiihmgig „ordt genwkt bij  de gewotie rechter of bij  het

AIC;. Zie de am. 14 lid 2 KA eti 1(1 lid 2 GIW-regelitig
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fierecht (€ 3(3(,) kwijt zij 11, hetgee11 het geval is als hij voor 75% of meer iii het oiigelijk is
7IIgesteld.    De procedure is tevetis eetivoudig toegatikelijk. De verkrijger kati aan de hatid v.iii

checklisten  n.igaaii ot-het geschil wel iii aannierking konit voor arbitrage door het AIG.711  1)e

procedure kan  vervolgetis relatiet-eenvoudig aanhatigig worden  getiiaakt niet behulp  vaii  tiio-
delfomitilieren.713   Hoe   zit her met de doeltreketidheid?   Van  belang  is  dat   partijen   voorat- de
niogelijkheid hebben tot bemiddeling  door  een  Aatigesloten  Organisatie:13  Het  hikt  iii  veel
gevallen 0111 via deze weg een procedure te voorkomen.714 Wanneer een niinnelijke oplossitig

uitblijft, kitiuieti partijeti de itigeslageii weg blijveti bewatideleti eti doet het AIG uitspra.ik iii
de zaak. Het is overigens niogelijk dat partijen tijdens de arbitrale procedure alsnog rot elka.ir
konieii eti eeti 111ititielijke regelitig tretien.715 Zo op het eerste gezicht een doeltreffende rege-
ling. De beniiddelingsservice zou gelet op de voordelen evenwel wat uitdrukkelijker otider de

716auldacllt val partijen niogen worden gebracht.    Ik koni daar op tenig iii paragraaf 4.4.
Tot slot de vraag of een  proced,ire  voor het AIG stiel is.  Doorgaans  verstrijken  er bij  een  bo-
deinprocedure ongeveer zes tot twaalf niaanden  vatiaf het  moment  dat het verzoek  0111  arbi-
trage is iiigedietid.71' Er is echter geeii sprake vati een vaste doorlooptijd, hetgeeii de verkrijger
ter zake weitiig zekerheid biedt. Een tiadeel naar ik nieen.718 De procedure voor het AIG be-
atitwoordt derhalve uiteindelijk beperkt aan uitgangspunt  11.

4.2.2 Titsseticoticitisic

De tussenbalans die ten aanzien van model 3719 kan worden opgeniaakt, wijst uit dat de wijze
van geschiloplossitig in beide landen voor verbetering vatbaar is.
De bescherniing vaii de verkrijger loopt in Belgie uiteen al naar gelang de vonii vati geschil-
oplossing. De procedure voor de Verzoeningscotinnissie Bouw is nieer specifiek de enige pro-
cedure  die tegenioet konit aan  ititgangspunt  11.  En  dan  nog maar beperkt. Te betretiren  valt
otider tiieer dat deze commissie iliet bevoegd is ingeval vaii juridische geschilleii eii eeti zziive-
re koopovereellkonist.

7119 Zie art. 2 lid 5 Geschilletireglenient. Te raadplegen via:

<www.arbitrageitistittiut.111/dowtiload_pagi!17/do_inciex.httii>.
71/ Zie art. 5 lid 4 Geschille,ireglenietit. De verkrijger krijgt het griflierecht terlig, itidieti hij voor tilitkier dan

75% iii her oiigelijk wordt gesteld. De verkrijger kati ingeval van ketmelijk o,iredelijk procesgedrag wordeii
belast voor eeti bedrag vati niaxinigial drie niaa] het griffierecht.

n I    Zie de checkliste,i bij de Brochure Arbitrage Itistituut GIW Woiungen 2(M )7.
12   Zie de Iliodettonnuliereii bij de 13rochure Arbitrage histituut GIW Woiliiigeti 24)(17.
71-1   Zie  art.   1( 1  lid  1  GIW-garantieregeling.  De  Aatigeslote,i  Orgailisaties  zijn  Boitwt-o,ids  Property  1)evelop-

nieiit BV, Stichritig Waarborgt-o,ids Koopwotiiiigeti (SWK) eii Wotutigborg NV.
:4  Zie Brochure Arbitrage Ilistituut GIW Woilingeli 2(H}7. p.  1.

71. Zie Brochure Arbitrage histituut GIW Woilitigen 2(M 17, p.  1(1.

14    Uit   onderzoek   -  in   de   situatie   van   ,-66r   1   januari   21 M 17   -   blijkt  dat   slechts    18%   Van   de   colisuinent-
opdrachtgevers vati de beniiddeli,igsservice gebmik niaakt. Zie Geschilbeslechting iti de bouw 21 M 12, p.  14.

1-  Zie Brochure Arbitrage histituut GIW Woilitigen 211(,7, p.  1 1.
TIN   De  zoge,ioetiide  oplevering,arbitrage  zal  uiteraard  sneller verlopen.  Zie  art.  7  Geschilletireglemetit.  1)eze

procedure staat - vatiat-drie mailtiden iia de oplevering - ope,1 voor alle bouwkulldige gebreke,1 eli tekort-
kondiigeti aaii woitingeti, die zich bij of biii,ieti drie niaatiden tia opleveritig nwiifesteren. 1)e verkrijger
kati evetiee)15 eeii beroep doeti op de opleveringsarbitrage illdiell er eeii geschil is over de 5%-regelitig als
bedoeld iii art. 15 AV (KA). Zie over de opleveringsarbitrage liader E.M. Bruggenian ill haar noot o,ider
GIW 9 februari 21 M  6, BR 21 M 16. p. 767.

1"  De groiid is atkonistig vaii de verschaffer eti de verkrijger oet-ent eeti substantiele itivloed uit op het sta, 1-
daardo,im·err vai i de verschaffer die Lie wollilig bouwt.

167



11(-10FDSTUK 6

Het Nederlandse recht laat eveneens te wensen over. Wanneer partijen een aaillienlitigs- of
een koopovereetikonist hebben gesloten, is er tianielijk geen sprake van een bevredigende ge-
schiloplossitig. Het Nederlatidse recht voldoet door middel van de procedure voor het AIG
enkel  aan  uitgangspunt  11,  itidien  de  KA/AV  met bijbehorende GIW-regeling van  toepassilig
is. Deze procedure beantwoordt evenwel slechts beperkt aan voornield uitgangspunt.

4.2.3 De m,erige 1,01,zi'proces,tiodellot

1)e  vraag  konit  bovell  of bovenvemielde  tussenconclusie  ook  kati  wordeii  getrokken  voor  de
overige bouwprocestiiodellen.
Deze vraag kan voor war betreti het Belgische reclit bevestigend worden beatitwoord. De
Verzoenitigscotiinlissie Bouw kan ill beginsel ininiers in alle tiiodellen bevoegd zijn, waardoor
de Belgische verkrijger in alle modellen een beperkte beschertiiing getiier. Zeker is dit echter
tiiet. onidat de Verzoetiingscomiiiissie Bouw (tiog) iliet bevoegd is kennis te tieiiien vaii
bouwgeschilleti die voortvloeien uit een zuivere koopovereenkonist. Tegen deze achtergrond
laat de beschertiiing van de verkrijger illogelijkerwijs het tiieest te weilsen over iii de liiodellen
1,3,5 en 6. De koopregeling kati op deze modellen inmiers van toepassing zijn
Het Belgische eti Nederlandse recht divergeren op dit print. Zo geldt de tussenconclusie teii
a.itizieti  van  de  procedure  voor  het  AIG  slechts  eveneens  voor  inodel   1.   Ik  roep  in  heritinering
dat de KA/AV illet bijbehorende GIW-regeling etikel vati toepassitig ktitinen zijii op de 1110-
delleti 1 eii 3. Wat betekent dit voor de beschetiiung vati de verkrijger in de vcrschilletide
tiiodellen? De verkrijger is in de modellen len 3 beter beschemid dan iii de modelleti 2,4,5
eii 6, watineer de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling van toepassitig zijn. De reden
hier\,oor is dat de procedure voor het AIG de enige vonii van geschiloplossing is die beperkt
beantwoordt aan uitgatig punt  11.

4.3 T ·rsi,W vati de rtgr/s aa,1 de age'litilt ilit*Uwspll,in·,i

Wat kati er vervolgens worden gezegd over de 111ate waarin de regels - die (beperkt) voldoen
iati uitgatigsputit 1 1- beatitwoordeti aan de algetiiene uitgatigspunten?

4.3.1 .'llgettice,1 1 itgati,Cspit,11 1-21 

Zoals gezegd betrekt de Verzoetiingsconimissie Bouw partijen bij het zoeken naar een oplos-
fitig voor liet ontstatie probleetii. Het pritiiaire doel vati deze procedure is iliuners oni een

niintielijke oplossing te bewerkstelligen. Zo bezien ligt het voor de hatid dat er tevens reke-
nitig wordt gehouden illet de belangen van de verschaffer. De procedure voor de Verzoe-
ningsconiliiissie Bouw voldoet derhalve aaii uitgatigsputit 1.
De procedure voor het AIG konit inijns inzietis echter niaar beperkt tegetiioet aan uitgangs-
punt 1. Vreemd, want beiniddeling eti het bewerkstelligen van een nunnelijke oplossitig beho-
reii toch rot de niogelijkheden? Her probleem schuilt iii de verdelitig van de kosten van de
procedure. Deze verdelitig is naar ik nieen Iliet gelieel evemvichrig.
Vooropgesteld kan worden dat her AIG steeds liiededeelt wat de totale en werkelijke proce-
durekosten zijn. Het scheidsgerecht geefi tevens aan voor welk deel de verschafli:r en voor
welk deel de verkrijger iii de procedurekosten worden veroordeeld. De verschatier nioet ver-

-"  Zie hoofilstuk 3 paragraaf2.1.
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volgetis daadwerkelijk het bedrag beralin waarvoor hu is veroordeeld. Terwijl de verkrijger iii
beginsel ten hoogste kan worden belast niet her gri egeld (€ 34)0), indien hij voor 75% ot-
tiieer iii het otigelijk wordt gesteld. 1)e kostenveroordeling van de verkrijger is als het ware fic-
tief. Het kan derlialve zijn dat een decl van de procedurekosten 011gedekt blijft,72' hetgeeii an-
ders is inclien de verschaller voor 5(rK, of meer iii het ongelijk is gesteld. Hij 1110et ill
vooniielde situatie iiaiiielijk de volledige procedurekosteii betaleii.722 De verschat r draagr al
met al de zwaarste financiele lasten, terwijl de verkrijger niaar een zeer beperkt financieel risico
loopt. Op zich zeer begrijpelijk eii wetiselijk. De verkrijger is itilniers veelal de illilist draag-
krachtige partij. Ik vraag 111ij desotid.inks at, ofhier geeii geiitiaticeerdere verdeling detikbaar is.
Ik denk aan het veroordelen van de verschaffer in de totale procedurekosteii waimeer hij voor
75% ot- meer iii het ongelijk is gesteld. De verkrijger kan op zijii beurt bijvoorbeeld veroor-
deeld worden iii de helft van her gritliegeld, indien hij voor 5()% iii het ongelijk is gesteld.
Naar ik meen is er dan sprake van een beter evenwicht russen partijen. Het vorenstaatide zal iii
de praktijk mogelijk iliet meer dan een druppel op de gloeieiide plaat zijii. De verschaff-er zal
er financieel imniers 11ier altijd veel beter van wordeti. Hoe dan ook, het uitblijven van een
veroordeliiig iii de totale procedurekosten lijkt 111ij - in voorkomend geval - meegenotnen. Ik
wil verder op eeii gzitistig nevenetli,ct wijzen. De door lilij voorgestatie fitianciBle verdelitig
leidt er toe dat de verkrijger er vaii wordt weerhouden oni voor ieder geschil eeii beroep te
doen op het AIG.723 Sanienvattend: er wordt wel degelijk rekening gehouden niet de belaii-
gen van de verschaffer, niaar op finaticieel vlak kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.
De conclusie luidt dat de procedure voor het AIG beperkt regenioet komt aan uitgangspunt I.

4.3.2 Alge,ite·t·,1 ttitga,Nspimt 324

Een procedure voor de Verzoetiingscoinniissie Bouw kost geld, zo bleek iii her voorgaande.
De vraag rijst of deze kosten in verhouding staan tot de beschemiing die de verkrijger ver-
krijgt. Ik heb reeds betoogd dat de onivang van de kosten (€ 375) iii begiiisel is te overzien. Er
is tiaar ik tiieen  ook geen goedkoper alteniatief voor handen.  De procedure voor de Verzoe-
ningscoi11111issie bealitwoordt derhalve aan uitgangspunt 2.
Eeti toetsing vaii de procedure voor het AIG leidt voorts tot her volgende resultaat. De proce-
dure voor dit scheidsgerecht is, zoals gezegd, finaticieel toegankelijk voor de verkrijger. I)e
kosten bedragen iii beghnsel hooguit € 3(X). Een procedure voor het AIG kati echter ook op
tiieer itidirecte wijze tot kosten leideti. Zoals gezegd kati de verschaffer niet de totale procedu-
rekosten wordeti belast, wainieer hij voor 51)% of nicer iii her ongelijk is gesteld. Eeii dergelijk
risico kan hij natuurlijk verdisconteren in de prijs van de wotiing. Het is moeilijk in te scharreti
hoe hoog deze prijsstijging zal zijn. Wanneer de verkrijger evenwel eeti beroep 1110et doeti op

de burgerlijke rechter zal hij weldra duurder uit zijn. I)e onivang van de kosten zal er rtiijiis
inziens dan ook nier stiel aan in de weg staan dat deze wijze van geschilbeslechting finaticieel
verantwoord is. De vraag konit boven  of- er inisschieti eeii goedkoper altematief bestaat.  De
genoetiide verbeteroptie iii paragraaf 4.3.1?

-'    1)e bu  her GIW Aangesloten urgaiiisatie betaalt aaii her AIG  alle  kosteii waar·iti de otidenienier is veroor-
deeld en de oiigedekte kosten. De Aatigesloten Orgailisatie belast de verschaffer vervolgens niet de ko,te,1
waariti hij is veroordeeld. Zie Griblitig & ThutilliSSell 201,7. p. 41 12-41)3.

22  Zie art. 5 lid 7 Geschilleiiregleiiient.
3.2   Ik ziijs er welop dat kentielijk oilredelijk procesgedrag vaii de verkrijger iliet onbestratiblijfi. Zie,ioot 7 1 1 1.

324  Zie hootilstilk 3 paragrilat- 2.2.
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Een verschaffer die wat minder snel in de kosten van de procedure wordt veroordeeld, zal het
procesrisico dat hij loopt niogelijk ook in niitidere mate doorberekenen in de prijs. De keer-
zijde van de medaille is evenwel dat een grover deel van de procedurekosten ongedekt kati
blijveii. Deze tiiet-gedekte kosten kumien er weer toe leiden dat de kosten van het GIW-
waarborgcertificaat onihoog gaan. hetgeen vervolgens tot een stijging van de prijs van de wo-
nitig kati leideii. De hien,oor geiiitroduceerde verbeteroptie leidt er tevens toe dat de verkrij-

ger sneller iii een deel van de procedurekosten kan worden veroordeeld. Tegenover eeti
tiiogelijk financieel voordeel staat derhalve een financieel nadeel. Ik durf- vanuit het oogpunt
van  cotisunientenbeschernling - dan ook tliet te stellen dat de  in paragraaf 4.3.1 voorgestelde
aanpassitig beter voldoet aan uitgangsputit 2 dan de huidige regelitig. Het vorenstaande wettigt
de conclusie dat de procedure voor het AIG in haar huidige vorIii voldoet aan het onderhavi-
ge uitgmigspunt

4.4 Colid,isic· cti aatil,evcli,ig,cit
.

Welke regeling beatitwoordt het beste aan uitgangspzint 11? Deze vraag laat zich nioeilijk be-
atitwoorden, onidat de procedure voor de Verzoetiitigscotiitiiissie Bouw eti de procedure voor
her AIG redelijk dicht bij elkaar liggen. Watineer er toch eeti keuze nioet wordeti getiiaakt,
lijkt het AIG de verkrijger momenteel de beste bescherming te bieden. Het strekt echter te ver
0111 deze procedure ideaal te noenien. Er zijn in dat verband enkele aatipassingen vereist,

waarbij de procedure voor de Belgische Verzoetiitigsconitiiissie Bouw als leidraad kan dienen.

Een op het eerste gezicht wellicht wat nierkwaardige redenering. onidat deze procedure
eveillilill volledig voldoet aaii ititgangspunt  11. De procedure voor de conitiussie bevat ecliter
nuttige eletiienteti eti zozi ideaal  kiititieti  zijn, watineer de iii paragraaf 4.2.1.2 opgesonide na-
delen tot het verleden gaan behoren. Ik zou de lezer voor wat betreft de actiepunten van de
Belgische regelgever willen verwijzen naar voomielde paragraaf. De verbeteringeii die ik teri
aanzien van de procedure voor het AIG op het oog heb, luiden als volgt. -'
Het verdient allereerst aatibevelitig 0111 - net als iii Belgif - een Iizaximale looptijd Vall de pro-
cedure van zes iiiaanden als vertrekpunt te lienien.726 Het zou doorgaans niogelijk nioeten zijn
0111 een geschil biiinen een halt- jaar op te lossen.737 Ten tweede zou de bemiddelingsservice
uitdrukkeliiker onder de aaiidacht van partijeti kunnen worden gebracht.  Ik geet- er de voor-
keur aan 0111 deze service - net als bij de procedure voor de Verzoeningsconunissie Bouw -
staiidaard aan  te bieden. Zodra een verzoek oni arbitrage is ingedietid of- zodra een geschil bij
een Aangesloten Organisatie beketid is, zou beniiddeling moeten worden aangebodeti. Te
detikeii  valt .ian een  standaardbrief waarin  de  voordelen  Van  bemiddelitig uitdnikkelijk  otider

de aatidacht vati partijeti worden gebracht en waarin 'de procedure' duidelijk wordt uiteetige-
zet. Een eti atider derlialve zonder dat de verkrijger er zelt-0111 hoeft te vragen.

Voorts zo„ het AIG nioeten nagaan ofbeniiddelitig - op de wijze zoals bemiddeling nioinen-
teel in Belgie geschiedt - geen vast onderded van de AIG-procedure moet gun uitmaketi.
Het feit dat er in Belgie in 72% van alle gevallen een verzoening niogelijk is, zegr in dat ver-

-25   Ik ga tiiet iii op de verbeteringeti die iii paragraaf- 4.3 reeds de revue zijn gepasseerd.
2"   Vg|.  Advies Eelivoudige procedure voor eellr·oudige civiele zakell 2( M )7. p.  44-45.

-'-  Dat ee,i iii.ixini:lie temiijn aaii de geschilbeslechtitig mogelijk en realistisch is. laat de procedure voor de
Stichti,ig Geschilleticonimissie voor Colisumentenzaken (SGC) zien. De genuddelde beha,idelingsduur
vati eeti geschil bedroeg in  3 X 15  otige,·eer  5  niaandeti.  Zie  K,micrsti,kkc,i  H 2( M 6416, 27879,  nr.   14,  p.  4-5.
Zie ook Hotidius 2(M )6, p.  198,
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band mijiis inziens voldoende:28 Een laarste aanbeveling betreft het feit dat er van het vonnis
van het AIG hoger beroep open zou moeten staan. Dit is 1110111enteel niet het geval.72" Hier-
door verkeren partijeii weliswaar korter iii otizekerheid over hun rechtspositie, 111,tar wordt
hen wel de 111ogelijkheid olittionien het vonnis ter coetsing aan cell andere instantie voor te
leggen.

FIGUUR 15730

NEDERLAND
uitgangspunt 11 koop aanneming van werk KA/AV

volledig                                                       2

beperkt 11, 1

niet                            11                                       11

BELGIE
uitgangspunt 11 koop aanneming van werk W.B.

volledig 1,2
beperkt                                11

koop of 721111etili1ig v.111niet 11?
werk

5 Uitgangspunt 12731

02) Dc rcrch' mot·h·,1  uwarborgat  tiat e:·c,iti,ecl iwdrel -  dat het,Bvolf is t,an  zolid m, mu.uistheid  in
dc opdradit van de verkrijger als van ecit lial,lte,i van de vmd ,lfer om de verkdiger tiaarop te wij-
ze,1 - oiw bridc 1,art#en  unrdt i,er,Ar/d.

5.1 De k toetse,i regels

Het Nederlandse en Belgische recht bevatten verschillende bepalingen die voor toetsilig aan
uitgangspunt  12 in aaninerking konien.732 E611 van de  te toetsen regels is  het geiiieeiirechtelij-
ke art. 6:101 lid 1 NBW oftewel het leerstuk van toerekening van eigen schuld. Wanneer de

728    Zie Jaarversiag Verzoeilliigiconinlissie  Bouw 21 M.)6,  p.  15-16.
-'   Zie  art.  5  lid  1  Ges,hilletireglement.  Het is  wei  mogelijk  oni  eeii  voiitiis  vaii de AIG-arbiter ter venlieti-

gilig voor te leggeti aati de gewotie rechter. Dit kaii echter allee,i iii de (uitzoiideniigs)gevalleti die iii de
wet zijii opgetiomen. Zie Geschillenreglement, p. 13.

72,  l.)e scheiiiatische weergave is gebaseerd op de uitkomst van de toetsitig iiizake bouwprocesmodel 3. De ge-
tal]eti (11,1 exi 2) iii de verschillende kolotillikii corresporidereti liiet het centraal staatide ilitgaligsputit 11
eii de algeniene uitgangsputiteii 1 en 2.

-3 1    Zie hoofdstuk 3 paragraaf3.6.
731 Hien'oor Week dat er op de Belgische eii Nederiandse vert:oper een iIitorniatie- ot- inededeli!ig plicht kaii

ruste,i  (hoofdstuk 5 paragraaf 3.1  e,1 6.1).  Teveiis werd duidelijk dat het te ver strekt oill Jail  te nenieti dat
- iii het kader vati de koopovereeizkonist - op de verselt,#·r eeti i,iforniatie- of mededelingsplicht rust
(hoofistuk  5  paragraaf 3.2.1.2  eti  6.2.1).  De  vraag  wie  op  grond  van  de  regelitig  vaii  de  koop  het  geledezi
nadeel behoort te dragen. blijfi hier dan ook otibeatitwoord.
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schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kati worden toegere-

kend, wordt de vergoedingsplicht op grond van voornield artikel vemunderd door de schade

over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen. Dit in evenredigheid met de iiiate
waarin de aan ieder toe te rekenen onistandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Een

andere verdeling is niogelijk, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de
geniaakte fouten of andere onistandigheden van het geval eist. De Hoge Raad heeft 111eer-

111aals te ketitien gegeven dat art. 6:101 lid 1 NBW in contractuele relaties een rol kati spe-
len.733 Zo heeft  de  Hoge  Raad zich positief uitgelaten  over  de  toepassing  van  art.  6: 1(11   lid  1

NBW, indien de opdracht van de opdrachtgever een onjuistheid bevat eti de aannerlier zijii
waarschuwingsplicht heeft geschonden.

734

Het BBW voorziet iliet iii een tiiet art. 6:101 lid 1 NBW vergelijkbare regel.735 Wat echter te
denken van de Belgische rechtspraak inzake de aannenling van werk? De verschaffer die zijii
inforniatieplicht schendt is in Belgie weliswaar volledig aansprakelijk voor de ontstane scha-
de,738  maar de rechtspraak bevat een uitzondering  op deze regel.   De   1 ()0% regel lijdt uitzonde-
ring indien de verkrijger zich werkelijk iii her bouwproces tiiengl.17 en ter zake over de
nodige bekwaatizheid738 beschikt. De infonizatieplicht van de vet:schaffer vervalt in zoii geval

of er konit op hem een verminderde informatieplicht te rusten op grond waarvati de aanspra-
kelijkheid over partijen kan wordell verdeeld. 739

741
Een andere regel die voor toetsing iii aanmerking konit, is art. 7:753 lid 2 en lid 3 NBW.
De verschaffer lilag Op grond van lid 2 de prijs zoncier tussenkonist van de rechter aatipassen,

indien de kostenverhoging het gevolg is Vall door de verkrijger verschafte onjuiste gegevens

welke voor de prijsbepaling van belang zijn, tenzij de verschaffer de onjuistheid van de gege-
vens v66r her vaststellen van de prijs had behoren Ie ontdekken. Lid 3 bevat een contractuele

waarschuwingsplicht van de verschaffer. Zo dient de verschaffer die een prijsverhoging vordert
de verkrijger op grond van lid 3 (alstiog) zo spoedig mogelijk voor de noodzaak van de prijs-
verhoging te waarschuwen. De sittiatie waar art. 7:753 lid 2 en 3 NBW een regeling voor be-
oogt te treffeii, ziet derhalve op het geval dat een onjuistheid in de opdracht hi conibinatie met
de niet-nakoming van een waarschuwingsplicht leidt tot een kostenstijging die tijdens de uit-

voering aan het licht kollit.

7 H    Zie   voor een overzicht  van   arresteli  Jatiseti   2<)06,   p.   2( )2.   Zie   ook   R.eclitbank   Zivolle    1  I   april   3)(17.

LJN:BA9919  5( 41( 1/HAZA  99-9(,4  waarill  een  gedeelde  aatisprakelijkheid  vati  de  onderaaimenier  eti  de

hoofdaaimenier werd amigenonten. Deze gedeelde aatisprakelijkheid werd iii overeetistemnlitig geacht lilet
de enist vati de over eii weer geniaakte fouten respectievelijk niet het gewicht dat moet wordeti toegeketid
aati het schendeti door hoofdaantie,iier vati haar cotitrole- eii waarschuwiligsplicht.

734  Zie Hit. 18 september 1998, NI 1998. 818 (KPI/Leba).
"5    Ik zeg hiennee niet dat een verdelitig van iiadeel iii Belgie niet,iiogelijk is.
-·i"   Zie  Brussel 26 april  1991,  T.  A,um.   1992,  p.   157 (otideraantienier-hootdaatinemer): Ieper 12 oktober

1998. R. Ii.  204)1-1)2. p. 926. Zie verderlatisen  1998, diss., p 487-488 11iet verwijziiigeti.
737   Er dietit sprake te zon van een duidelijke eli otidubbeldililige itinie,iging. Iii Ieper 12 oktober  1998,  R. Iii

2(*11-4,2. p. 926 oordeelde de rechter dat dit idet het geval was. onidat de bouwheer geeliszins voorschreef
hoe eiseres haar werk dietide uit te voereii eii tiiet welke materialen. Zie over de 'effectieve tusselikonist'
tevens Hasselt  16 jutii  1994. Lfinb. Ralits!. 1 994, p. 242. Zie ook Uytterhoeveti 21*14. p. 93(I.

73R Zie Charleroi 6 septeniber   1994,1.L.Af. B.    1995,  p.   1344:  Brussel   13  septeniber  1 995,  R. Ii 1997-98,  p.

879. Zie iii algenene mi Hasselt 4 februari  1998, R. 11 '.  1999-(M). p.  823.  Zie ook Goossells 24)03. ilr.  857-

865. p. 769-777.
73,3 Zie Hasselt  1 6 jutii 1994, Limb. Red,Bl. 1994, p. 242; Ieper 12 oktober 1998, R. It   2(11)14 12, p. 926. Zie

iii  algeinene  ziti  Hasselt 4  februari  1998,  R. If .  1999-(M),  p.  823.  Zie  ook  Flaiiinie  &  Flainnie   1991.  p.   164 1-
162 niet venvijzingeii:  Goossetis 2( H )3.  tir.  887,  p.  8( X  -8( ,1,  Goossetis 2( H 14.  p.  889-891).

94(} Zie ook hoofdstuk 5 paragraaf 3.1 en 6.2.1.
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Tot slot zal ook de jurisprudeiltie iiizake de koop-/aaiineiiiingsovereeilkoiiist wordeii getoetst
aan  uitgangspunt 12. Hoewel eeti venvijzing naar de UAV  1989 hier niet echt voor de  haiid
ligr.  wijs  ik  er  iii  de eerste plaats  op  dat  de  RvA  iii het kader van  de  UAV 1989 veelal kiest
voor eeii  'alles of-niets ben.ideritig'.34'  Zo is de aatineiner die is  tekorrgeschoteii iii zijn waar-
sch,iwiiigsplicht volgetis de R.aad aaiisprakelijk voor de volledige schade:43'743 Wat is de redeti
van  deze  uitstap  imar de  UAV  1989?  Eeii  mogelijke  redenering  is  dat  het  AIG,  iii  navolgitig
van de Raad, eetizelfile niellitig is toegedaaii voor WaI betrett de KA/AV illet bijbehorende
GIW-regeling:44 Alle geschillen tusseii de verkrijger eii de verschatii,r worderi vanaf 1 jatiuari
2(9()7 inuiiers beslecht door het AIG ot-desgewetist door de gewone rechter en 11iet nicer door
de R.vA.'45 De arbiters van het AIG zouden zich daardoor op de 'alles ot-niets benadering' vaii
de R.vA itizake de UAV 1989 kunneti orienteren. Heel stellig beti ik over deze volgzaaniheid
van   het   AIG bij gebrek   ian   niij bekende relevante uitspraken inzake   de   koop-
/aannetiliiigsovereeilkotiist nier. Dat bretigt 111ij tot eeii volgend putit. De groiidslag v:iii de
'alles of niets benadering'   van   de   RvA   is  nanielijk de specifieke tekst   van   par.   6.14   UAV
1989.14" Er zijn bovendien ook uitspraken bekend waarin de RvA een genuanceerdere tile-
11iiig lijkt  te  zijii  toegeda.iii.747  Ik  wijs  tiiet  1111112  op  de jurisprudetitie inzake  de  AVA  1992  op

741  Zie over de UAV 1989 hoof-dsttik 5 paragraat-3.2.1.2.
12   Zie  11.vA 7 oktober  1983.  tir.  11.38(1.  BR  1984. p.  166.  Zie  voor ee,1  overzicht van  uitsprake,1 die iii deze

lijn  passeii  Bouwreclit  iii kor[ bestek  2( H 17,  p.  369-37().  Zie  ook Janseii   1998,  diss.,  p.  489: Jatisen  2(W 11 1,  p

569; Vati  Wijtigaarileti & Chao-1)uivis 2(H)6. d].  14, tir. 8( I.1.
74.1  1)e RrA houdt echter weI reketiitig tiiet de kosteii die ook zotideti zij,1011tsta:Iii als de aatitienier wOI had

gewaarscliuwd. 1)e aatinenier is volgetis de Raad meer bepaald aaiisprakelijk voor het verse·hil ttissen de
koste,i die tiioeteii wordeti getiiaakt 0111 het gebrek te herstelleii eii de kosteii die zoudeli zijii geniaakt. iii-
dieii  hij  wel  zou  hebbeii  gewaarschuwd.  Zie  Vati  Wijtigaarden  &  Chao-1-)uivis  21 )1)6,  dl.   14,  tir.  81)4.  1 )e
IZvA past de regel inzake de 'Sowiesokosten' overigeils iliet altijd toe. Zie C.E.C. Jatiseti. 'lle toepassitig
\'311 de 'Sowiesokostenregel' door de Raad vati Arbitrage voor de Bouw', iii: .4,1,We,tomcii 14,#k, (-)11-,kili·,1
,Wile·bodti, ciat, A:/.  twil  1171 '1'Ya,ird,·11 iii /Ii·1·111,u·n ,W 'i,vi pref .lfr.  M..4.  Min  lilj,led,mic,i, W.EJ· Tjee,ik Wil-
litik 2(1(,3, p 259-263. Voorts worilt er ook wei voc,r gepleit Om bij de beoordelitig vati de schadevergoe-
diiipplicht vati de aamieiiier ook de 'Sowiesokosteii te betrekketi. De gedachte is daii dat deze kosteii
eilkel bititeii de beoordelitig vaii de schadevergoedititdpliclit vati de Jatitiemer kitiiiien wordeii gelateii.
waimeer deze k:111 sititotien dat de opdrachtgever - ze16 watitieer hij tijilig ZON zijil ge'ititi)niieer,1 - daad-
werkelijk zou zij,1 overgegaan tot het treffen vati ee, 1 voorzieiling die hoe dan ook tot eeti prijistijgitig zou
hebbeti geleid. Zie Jatiseti 2( 1( 16. p. 21 )8.

44   Vgl.  111eer .ilgetileet)  1<vA  1 I  april   1988, tir. 12.987,  BR   1988,  p.  536  waariti is bepa:lid  dat bourvotider-
tieet,ister sch.ideplichtig i3, otiiciat zij de z'loerverwarliiilig 11iet had illogell uitvoerell zoilder te w.lanchii-
wei)   voc)r  de  katis  op  scha(le:  RvA  5 juili   1998.  lir.   19.41 M) (niet gepubliceerd) waarin  art)iter  aamieiiier
\·eroordeelt tot vergoediiig vati de geledeti schade. oxiidat het probleem voorzieiibaar rvas toen opdracht-
gever besloot zijii keukeii op ee„ bepaalde niatiier iii te richten eii a.ititienier opdrachtgever had moeteli
\\·var· ch iweii. 1)eze hatste uitspraak is iii hoger beroep echter venlietigd, onidat op eeti amitieiller iii be-
gitise| niet ee,1 waarschuwiligiplicht nist tiiet betrekking tot werkzaamheden die buiten zij,i veratim·oorde-
lijkheid  door opdrachtge\·er worde,1  uitgevoerd.  Zie 11.vA  9 t-ebruari 24 11 11),  tir.  70.386,  BR 2( M H 1,  p.  611 1.

-45 Zie paragraaf 4.1.
4'•  Zie hierover Asser-Vaii deii 13erg 211(17 (5-Ilk), tir.  114: Ch,10-1)uivis 2(lt)7, p. 237.
4-    Zie  buvoorbeeld  7 juli  21 1115.  tir.  71 1.71 14.  BR  2( M 17.  p.  25(1  waariti  art.  6:1(11  lid  1  NBW  eeti rol speelt.  Zie

verier Vati Wijtigaardeii &' Ch:10-1)ilivis 2(MIG, dl.  14, tir. 8(15-8(16; Asser-Vati deti Berg 211(17 (5-IIk),  tir.
11 15;  C hao-Ditivis 2( M 17. p 237-238.  Ik wijs teretis op ee!1  tweetal uitspraketi waaruit iiidirect blijkt dat ei-
geii schilld Vall de betiadeekle ce·„ rol kan spejeti itigeval ,·aii eeti koop-/aatitieniitigsovereetikotiist livA 11
juni  21 H I,4. tir. 24.879 (iliet  gepubliceerd):  R\·A  7 septe,iiber  1999.  lir.  21).462  (tuet gepubliceerd)
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grotid waarvan een nadeelverdeling wel niogelijk is.T*K Er is al niet al sprake van eeti wat on-
duidelijke situatie. Wordt vervolgd in paragraaf 5.2.1.

5.2 Toctsi,W vati dc regels aa,i i,itgalwspit,it 12

52.1 Boim,proces„wdel 374.1

Zoals gezegd is een verschaffer die zijn inforniatieplicht schendt op grond van de Belgische
reclitspraak volledig aansprakelijk voor het ontstane nadeel. Deze regel voldoet niet aan uit-
gangspunt 12. Een tiuancering is op haar plaats. De aatisprakelijkheid kati iinniers wel worden
verdeeld, indien de verkrijger zich werkelijk iii het bouwproces niengt en ter z:ike over de
tiodige bekwaaniheid beschikt. Wat beteketit dit vertaald naar model 3? De verkrijger oefi:tit
iii dit illodel cell substalitiele invloed ilit op de kwaliteit vall de woilitig. waardoor er sprake

kan zijn van eeii oiriziskenbare intiietihdng. Het is bovendien tiiet oniziogelijk dat hij ook over
de tiodige bekwaaniheid beschikt. Het ontstane n.ideel zozi in niodel 3 derhalve kuntien wor-
den verdeeld tzisse,i partijen. Zoals ik iii hoofdstuk 5 echter heb betoogd, staat op voorhatid
geenszins va t dat de verkrijger zich ontiliskenbaar iiwiiengt en over de nodige bekwaaniheid
beschikt. 7511 Zo is de bekwaainheid van de verkrijger zeker geen autoniatisnie eli 1110et er
steeds wordeii gekeken naar de concrete onistandigheden van het geval. Het is iii casu derhal-
ve behoortijk onzeker of het liadeel zal worde11 verdeeld over de verkrijger en de verschaffer.
Ik zeg hier overigens iliet dat de regel onzeker is. Wat ik bedoel te zeggen is dat de uitkonist
vati  de  toepassing van de hiervoor bedoelde regel  in het kader van uitgangspullt   12  erg onze-
ker is. Het voretistaande geldt eens te meer nu de infoniiatieplicht van de verschaITer ook kan
konien te vervalleti, itidien de verkrijger zich werkelijk iii het bo ,wproces iiiengt eti over de
tiodige bekwaaniheid beschikt. Van een verdeling is dan heleniaal geen sprake.75' Voor zover
nien ineent dat het alleniaal wel meevalt niet de door n7ij geschetste onzekerheid wijs ik -
deels nogtiiaals - op het volgende. De verschafTer die zijn iiifoniiatieplicht schendt, is iii begin-
sel   1( )11%  aansprakelijk  voor  het  ontstane  nadeel,  hetgeen  vanuit  het ideaahilodel gedacht  ui-
terst onwetiselijk is. Deze onweilselijke situatie wordt er gelet op de onzekere uitzondering
niet veel beter op, waardoor er sprake lijkt van eeti neenvaartse spiraal. Ik zo„ daarotii willen
concluderen dat de Belgische regels tiiet voldoeii aan uitgangspiint  12.
De vraag dringt zich op of art. 7.753 lid 2 NBW beter beantwoordt aan dit uitgangspunt. Een
tijdeils de uitvoering aan her licht gekonieii kostetistijging kan voortvloeieii uk eeti otijitistheid
in de opdracht van de verkrijger iii conibitiatie niet de niet-nakoming van een waarschu-
wingsplicht door de verschaller. De verschaffer zal ingeval van een kostenstijgitig veelal probe-
ren 0111 de aantieetiisoni te verhogen. Hij niag op grond van art. 7:753 lid 2 NBW de prijs
zonder tussenkonist vati de rechter aanpassen, indien de kostenverhoging het gevolg is van
door de verkrijger verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijii
Een beroep op lid 2 zal echter weinig succesvol zijn. De aanneenisom kan op grond vati art.
7:753 lid 2 NBW natiielijk etikel worden verhoogd, indien vaststaat dat de verschaffer de on-
juistheid van de gegevens niet v66r het vaststellen van de prijs had moeteti ontdekken. En dat

74:  Zie l<vA 16 jitili 2(*15. tir. 26.489, BR 2(11)5, p. 1( )26: 11.vA 18 augustus 21 M 16, tir. 27.931 (niet gepubli-

ceerd). Zie ook Asser-Vati deii Berg 2()(17 (5III-c), tir. 11 14: Chao-I)uivis 2(*17, p 233-234.237.
4"  Zie hootdstuk 4 paragraaf 2.3. De grotid is afkonistig vati de verschaffer eli de verkrijger oefent eeti sub-

sta,itiele i,ivloed uit op het statidaardotitwerp vati de verschaffer die de potiitig bouK·t.
511 Zie hootilstuk 5 paragrad3.2.1.2 eli 6.2.1.

75  De ce,itraal staaiide situatie doet zich iii feite dati ook iiiet voor.
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is gemige uitgangspunt 12 juist de kerii vati her probleetii. Het tijdens de uitvoeritig aaii het
licht gekomen nadeel - te weten een prijsstijging - blij# derhalve volledig voor rekening vati
de verschaffer, waardoor er iziet is voldmi aan uitgangspunt 12:53
Het kan uiteraard ook zo zijn dat de verschaffer de onjuistheid in de opdracht van de verkrij-
ger weliswaar niet v66r het vaststellen van de prijs behoefde te ontdekken, niaar wel nA her tot
stand konien van de overeenkonist. De verschafter zou ook in een dergelijke situatie ktintlen
proberen oni de aailneenisoni te verhogen. Eeii eii ander teneinde de kostenstijging - otitstaail
als gevolg van een onjuistheid iii de opdracht van de verkrijger en de niet-nakoming van zijii
waarschuwingsplicht - te conipenseren. De verschaffer lijkt echter inet lege handen te Staan,
omdat de verkrijger een succesvol beroep kati doen op art. 7:753 lid 3 NBW. De verschaffer
die een prijsverhoging vordert, dient de verkrijger op grond van lid 3 tianielijk zo spoedig
illogelijk voor de noodzaak van cell prijsverhoging te waarschuwen. En getwige uitgangspullt
12 schort het daar aan: de verschaker heefi verzuinid 0117 de verkrijger te informeren over de
prijsverhoging.753 Wat betekent dit nu? Een verschaffer die zijn contractuele waarschuwings-
pliclit schendt, is op grond van art. 7:753 lid 3 NBW volledig aansprakelijk voor de tijdeiis de
uitvoering aan her liclit gekonien prijsstijging.754 Het behoeft geen nader betoog dat deze be-
paling niet tegemoet komt aan uitgangspunt 12.
Zoals ik hierboven liet zien, kuntien een onjuistheid in de opdracht van de verkrijger en de
niet-nakoniing van de waarschuwingsplicht van de verschaffer een prijsstijging tot gevolg heb-
ben. Er kan evenwel ook een gebrek aan de woning ontstaan, watineer een verschat r -all-
ders dan art. 7:754 NBW voorschrijft - verzuinit om v66r of ni de totstandkoming vati de
overeenkonist te waarschuwen tegeti een onjuistheid in de opdracht van de verkrijger. Een re-
gel die in dir verband voor toetsing in aanmerking komt, is art. 6:101 lid 1 NBW. Kort gezegd
kati het nadeel op grotid van deze bepaling over partijen worden verdeeld. Het is enerzijds toe
te juichen dat de Hoge Raad expliciet heeR bepaald dat een beroep op het leerstzik van eigeii
schuld tot de niogelijkheden behoort, indien de aannemer zijn waarschuwingsplicht schendt.
Atiderzijds mag niet onvermeld blijven dat de stellingiianie van de Hoge Raad en de toepas-
sitig in dit verband van art. 6:101 lid l NBW in de literatuur is bekritiseerd 755

Zo is Jatisen, kort samengevat, van mening dat een beroep op eigen schuld iii het geschetste
geval tiiet niogelijk  is.   Er is volgetis   heiii geen sprake  van   een op grond  vati   art.   6:101   lid   1

752 Het leerstuk  vaii eigeti schuld zoals  dat  is  terug  te  vilideii  iii  art.  6:1( ,1   lid   1  NBW  is  ziiet  vati  toepassitig.
onidat de vordering die de verschaffer instelt tot betalbig vaii nieerkosteii niet als een schadeverg ,ediiigs-
vorderitig iii  de  zin van  dit  artikel  kati  wordeti  gekwalificeerd.  Zie  bijvoorbeeld  HR  19  tiovember  1999,
.\7 2(WN),  117 waann de Hoge ltaad stelde dat het bepaalde iti art. 6:11)1 BW uits]uite,id van toepassitig is
op  vorderiiigeii  tot schadevergoeditig.  Zie  ook jmisen  2(.H  6.  p.  21( 1. De redelijkheid eii  de  billukheid iii  art.
6:248 lid  2  NBW zou  de  aatiiienier eve,iwel nog te  hulp  kutinen schieten.  alduslatisen.  De  gedachte is dati
dat het naar nuatstaveii vati redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar illoet worden geacht otii de aaiilie-
nier de nieerkosteti volledig te laten drageti. Deze redetiering is volgetis hetii echter iliet Vol te houdeii. Zie
Jatiseii 21*16, p.  211 1.  Ik beti het niet Jatisen eetis dat de redelijkheid eii billijkheid de verschaITer weitlig per-
spectief zal bieden.  De argumetiten die aa,i nlijn zienswijze ten grondslag liggen. zijii deels miders dati  die
van Jansen.  Mijn belatigrijkste zorg is dat de redelijkheid en billijkheid onvoldoende houvast biedt eii dat er
vail eeii waarborg niet duidelijke richtloren geen spr:ike is.

753 Ik detik gati de siniatie dat de verschaffer de verkrijger weliswaar op etiig monietit tijdetis de uitvoeritig iii-

fomieert over eeti kostetistijgitig, maar dat dit iiioment verder iii de tijd ligt dan het mometit waarop hij de
oiijuistlieid iii de opdracht had behoren op te merketi.

734  Zie ndjii opnierkitig iii noot 752.
755  Zie voor eeli overzicht vali arguillenten voor en tegen cell beroep op art. 6:1()1  lid  1  NBW 1)e Ko,ii,ig

2(H,1, p. 74-75:Jaiiseii 2(H,1. p. 121, 123;Jaiiseti 2(HIC), p. 21,1-2(,3.
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NBW vereiste onistandigheid die xiii de opdrachtgever kati worden toegerekend.751' De ge-
dragitig van de opdrachtgever zoii dan natizelijk 1110eten kuntien worden gekwalificeerd als
een toerekenbaar tekortschieten iii de nakoniing van een uit de overeenkonist voortvloeiende
nomi, hergeeti hier zijns inziens niet 111ogelijk is.7,7 jansen beroept zich tevens op het doel van
de waarschuwitigsplicht:SH Het doel vati deze plicht is - zo stelt hij - om de opdrachigever te
behoeden voor de gevolgen van onjuistheden in diens opdracht. Her zou dan iets ongerijnids
hebben indien de aannetiier zich er ter beperking van zijii schadevergoedingsplicht op kan be-
roepen dat de opdrachtgever lie111 een onjuiste opdracht heefi verstrekt. Jansen zet bij de toe-
passing van art. 6:1(11 lid 1 NBW nog nieer vraagtekens. Hij meent dat er op grond vati her
huidig recht oxiderlitig inconsistente oplossingen lijken te wordeti bereikt. Een korte toelich-
ting. De verschaffer die zijn (pre)contractuele waarschuwingsplicht schendt. is op grond van
art. 7:753 lid 2 en 3 NBW zoals gezegd volledig aatisprakelijk voor de tijdens de uitvoering
aaii  het licht gekonien pnisstiki,W.  Het  is volgens Jansen inconsistent  oni het nadeel vervolgens
wel deels bij de opdrachigever te leggen, indien de aaimenier zijn (pre)contractuele waarschu-
witigsplicht vati art. 7:754 NBW schendt en er sprake is van een,qi·brek. De kern van de zaak is
volgens hon dat iii beide gevallen fitiancieel nadeel ontstaat als gevolg van dezelt-de otijuistheid
iii de opdracht en dezelfde tekortkoniing van de aannenier.75"
De  'alles  of niets benadering'  van Jansen  is evetiwel  onistreden. Zo wordt wel gesteld dat de
tionintieve voortoets die Jatiseii bepleit niet strookt niet de bedoeling van de wetgever, 11,1 uit

76(1de Parlementaire Geschiedenis niet blijkt dat noniachendend gedrag is vereist. Het enkele

causale verband tussen een onjuistheid van de verkrijger eti het ontstaan van de schade zou dan
voldoende zijii.  Ik heb voorts zelfiii  hoofdstuk 3 paragraaf 3.6 betoogd dat het met  het onge-
rijnide, waar volgeils Jailsen sprake van is, wel nice lijkt te valleti. En daamiee sta ik voor de
vraag of dejurisprudetitie vati de Hoge Raad, in sanienhatig bezieti met de artt. 6:1(11 lid 1 eii
7:754 NBW. voldoet aan uitgangsputit  12. Ik zou de itiipact van de kritiek van Jansen op de
toepassing van art. 6:1()1 lid 1 NBW 11ier tiiet willen overschatten. Welbeschouwd is daar iii
het kader van dit onderzoek geen directe aanleiding toe. Ik beatitwoord in de onderliavige
studie slechts de vraag of de huidige regels in Belgie eli Nederland voldoen aail her ideaa11110-
del. Het is dati ook veel belangrijker dat de Hoge R.aad de toepassing van art. 6:101 lid 1
NBW op grote schaal, eli ook in het kader vati de aanneniitig van werk, inogelijk acht. Eeti
verkrijger kan op korIe terlilijil 1111 eetilliaal illeer beschertiling ontlenen aan cell wettelijke

bepalitig en de jurisprudetitie van de Hoge R.aad dan aan de literatuur. Kritiek op de jurispru-
detitie vati Hoge Raad blijft 11iettemin tiiogelijk. De schade kin volgens de Hoge liaad over
partije11 worden verdeeld. De Hoge R.aad heeft zich bovendien niet kuiltien uitlaten over de
vraag hoe de toepassitig van art. 6:1()1 lid 1 NBW iii het concrete geval uitpakt.7„1 Het feit dat
nog niet precies duidelijk is hoe een en ander zal uitpakken. leidt tot de conclusie dat de on-
derhavige regels beperkt beatitwoorden aan uitgatigsputlt  12.
Welliclit beatitwoordeti de KA/AV niet bijbehorende GlW-regeliiig beter aan dit tlitg,1164-
putit.  Vooropgesteld  dient  te  worden  dat  de  R.vA  inzake  de  UAV 1989 veelal 111eent  dat  de

. Zie Jatise,1  21 M 1 1,  p.  123.  Zie  over het  vereiste  vali  toereketii,ig  ook  A.L.M.  Keirse.  Schadt'lig*'rkin,eplidit.

01•,7 cie,i scht,ld ,t,in dr ium,ane ,·al, de schadi: diss.  1ZU  Grotlitigen  21 1( 13, p.   148:  Fretik  21 M  6,  p.  26.

:-  Zieja,iseit 21,)1, p. 123.
3x  Zie Janseii 3*)6. p. 2119.
59  Zie Jatiseti 3*16, p. 21(1.

iN' Zie Asser-Vati den Berg 2(M)7 (5-Ilic), tir. 1(12. Zie ook HR 2 deceinber 2(H)5. R,·dll'2(*15. 135 (11,ijp-
nia/Groot): livA 7 juli 2(M)5. tir. 711.71)4, BR 2(11 17. p. 2511.

'·1   Ziejatiseti 31116. p. 2(13.
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aantietiier die zijii waarschuwitigsplicht schendt, aansprakelijk is voor de volledige schade. Zo
leidt de Raad uit de zinsnede 'voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuitii aansprakelijk' in
paragraaf6.14 UAV 1989 afdat de aminenier aatisprakelijk is voorille schade. Ik heb er iii pa-
ragraaf 5.1  tegelijkertijd op gewezen dat de RvA sonis een genuanceerder standpunt inneetiit.
De jurisprudetitie  itizake de AVA  1992 is eeti tretlend voorbeeld. Oprallend is dat de zitistiede
'aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuitii ontbreekt in deze voorwaarden.
Net als iii de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling. Een niogelijke redenering zou derhal-
ve kunnen  zijn.  dat de R.vA - waimeer de  UAV  1989 niet van toepassing zijn - geen bezwa-
ren  heeti  tegen  toepassitig van  art.  6:101  lid  1  NBW.761 Het blijft desotidanks de vraag  of de
afwijke,ide uitspraken kuiziien wordeii beschouwd als uitzonderingen op de vaste lijii ell of
deze uitspraken inogen worden doorgetrokken naar de KA/AV met bijbehoretide GIW-
regeling. Eeti soortgelijke vraag k.all eli nioet echter tevem wordeti gesteld voor wat betreft de
rechtspraak van de RvA itizake de UAV 1989: is deze jurisprudentie iii casu wel bepalend
voor de KA/AV met bijbehoretide GIW-regeling? Bij het gebrek aan relevance uitspraken be-
staat op zijn 111inst ruitiite voor twijfel.
Er  is  iii  dat  verbaiid  nog  iets.   Vana f  1  jaiiuari  2(1()7  wordeii  alle  geschillen  tlissen de verkrijger
eii de verschaffer beslecht door het AIG  of de gewotie rechter. Voonizelde instanties zouden
zich kiitinen oriftiteren op de rechtspraak van de R.vA, ni:tar detikbaar is ook dat zij een heel
andere benadering voorstaan. Ik ben nlij er vati bewust dat de verkrijger op dit illotiient wei-
nig heeft aan deze redenering en dat het varen van een geheel nieuwe koers door het AIG
welliclit nieer 'wisht-iii thitiking' is. Een laatste punt betreft het feit dat het AIG dan wel de
gewoiie rechter voor de aaillianie van een waarschuwitigiplicht aailsluiting kati zoeken bij art.
7:754 NBW.763 Een volgende stap zou wel eens het volgen van de denklijn van de Hoge
Iiaad  inzake  art.  6:101   lid   1   NBW kiintien zijn.   Dat  ligt  niet  nanie  voor  de  hand  wamieer
voor de gewone rechter wordt gekozen en die mogelijkheid heeft de verkrijger. We zagen
hiervoor echter dat iii her kader van de aaimenung van werk ook art. 7:753 NBW een rol kati
spelen. Een verdeling van iladeel is op grond van deze bepaliiig niet niogelijk. Er zijn al tiiet al
verschillende plausibele arglinienten te noenien op grond waarvati de KA/AV niet bijbelio-
retide GIW-regeling zouden kuimen voldoen aan uitgangspunt 12, illaar er zijil tevens wat
dingen onduidelijk. Ik concludeer dan ook dat de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling
beperkt voldoen a:in uitgangspunt 12.

5.2.2 Ttissell<011(11 lS iC

De analyse van de Belgische en Nederlandse regels leidt voor wat betreft bouwprocesmodel
17641    tot verschillende uitkonisten.
De Belgische regeling van de aannetiiing vaii werk waarborgt iziet dat het iladeel over beide
partijen wordt verdeeld. Wat ik heb geprobeerd re lateii zieii, is dat de verdeling vaii tiadeel iii
Belgie op grond van de rechtspraak veeleer uitzondering is dan regel. En dan nog een heel on-
zekere uitzondering op een vrij stellige hoof-dregel. De opsoiiuidtig vati de te toetsen regels
wijst verder uk dat de W.B. zelf geen relevatite bepaling bevat die voor toetsing aan uitgangs-
punt  12  iii  aaiunerking  konit.  Er dient  voor wat  betrefi  de  W.B.  derhalve te worden terugge-

12    Zie  Bouwrecht iii kort bestek  2( 1( )7.  p.  370

w  Zie hoofdstuk 5 paragraaf 3. I eti 6.1.
44   1)e  grond  is afkonistig vall de  verschalier eli  de  verkrijger oefent  eell  substailtiele in\·loed  ilit op  het stall-

daardotinverp vati de verse-hati-er die de \,c,tiing bourvt.

177



HOOFDSTUK 6

grepeii op de regeliiig itizake de aannetiiing van werk en deze regeling koint 11iet g*mod
aan  uitgatigspunt  12.  Te betreuren  Valt  tot Slot  dat  het gemene recht - als laatste rediniddel -
evetitikin toI her gewetiste resultiat leidt. Er bestaan inliners bijzoiidere regels.

Het Nederlandse recht konit iii beginsel beter tegenioet aan uitgangspunt 12 dan het Belgi-
sche.   I)e   regeling  van  de  aaiuieniing  van   werk   ketinierkt zich evenwel  door een tWeedeling.
Deze regeling voldoet tianielijk iziet ain Liitgangsputit 12, waiineer nien art. 7:753 lid 2 en lid
3 NBW beziet. De aantieniitigsregels beatitwoorden op grond van de rechtspraak van de Ho-
ge Raad, iii satiienhang bezien met de artt. 6:1()1 lid 1 eti 7:754 NBW, beter doch beperkt aaii
uitgangspunt  12.  Hoe  Zit het illet  de  KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling?  Deze  regels
voldoen  eveneens  beperkt  aaii  uitgangspzitit  12,  onidat - kort  sanietigevat -  de  toepassing  vati
art.  6.101  lid  1  NBW  eeii  discussiepzint  kan zijn.  Het geniene recht speek teii slotte  een  rol
van betekenis voor zover het - reeds besproken - leersaik van eigen schuld onder de loep
wordt getioinen. Ik verwijs verder naar het voretistaatide.

5.2.3 De ot,criet. bottit,proces,iwddh·,1

De vraag dritigt zich op of de tusseticonclusie eveneens gewettigd is voor de overige boziw-

procesmodelleti.
Zoals we in hootdstuk 5 paragraat- 3.2.3.2 en 6.2.3 hebben gezien. is het met nanie in de 1110-
dellen  2 eti 4 onzeker of er op de Belgische verschaITer een ititonnatieplicht rust. Deze plicht
k:iii iiimiers worden veniiitiderd. waiineer de verkrijger zich onniiskenbaar inniengt iii het
bouwproces en ter zake over de betiodigde deskittidigheid beschikt. Wat betekent het voor-
gainde in concreto? De verkrijger vervaardigt in de modellen 2765 en 47(,6 het ontwerp, het-
geen zoniaar kati betekenen dat hij zich werkelijk inillengt. Hij Zoil 111 deze niodellen
tiiogelijk ook over de betiodigde bekwaatiiheid kutitien beschikketi. Eti hoewel het venilitide-
ren van de inforniatieplicht onwetiselijk is, is her gevolg wel dat het nadeel kan worden ver-
deeld over partijeti. Voldoet het Belgische recht iii de 1110delleii 2 eii 4 derhalve beter ian
uitgangspunt 12 dan ill liiodel 3.1 Ik benvijfel het. Het veniiinderen van de int-omiatiepliclit
hatigt  inuiiers  hoe  dan  ook  steeds  af van  de  concrete  onistatidigheden  vati  het geval, waarcloor
het  bijzonder speculatief blijti of- her nadeel kan worden verdeeld.7„7 De iid-omiatieplicht  kati
bovendien ook vervallen.
De vraag rijst of de tusseticoticlusie voor wat betreft het Nederlaildse recht iii alle tiiodelleti
wel hetzeltile is. Deze conclusie kan ten aanzien van het Nederlandse reclit grotendeels wor-
deti doorgetrokken naar de overige modellen. Ik wijs er wel op dat de KA/AV illet bijbelio-
rende GIW-regeling etikel vati toepassing kullilell worden verklaard op de bou,sprocesnio-
dellen 1 eii 3. Waardoor de ten aailzien van deze regels getrokken conclusie ook slechts

gewettigd is voor bou\\procesinodel  1. De verkrijger lijkt  op het eerste gezicht verder  het bes-
te te zijn bescheniid iii de bouwprocesniodellen 2 en 4. De regeling van de aantieniiiig van
werk is itilliiers - bij uitsluiting - van toepassilig Op deze i11odelleii en deze regeling voldoet

beperkt aaii uitgangspunt 12. De aannetilingsregeling vertoont echter een tweespalt, waardoor
het lastig is 0111 te bepale11 iii welk model de verkrijger het beste is bescheniid. De situatie

;13 1)e verkrijger versiliati de gro,id e,1 de verschall-er bouwt tiaar het otinverp van de \·erkrijger een woni,ig

1'   1)e  vencliaff-er bretigt de  groiid  iii.  de  verkrijger ven·aardigt  het oiitwerp en,le  r·erschaffer bouwt de  wo-
11 11 1%

6-  Zie hootilstuk 5 paragraaf 3.2.3.2 ell 6.2.3.
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wordt er verder niet duidelijker op. nu ook de KA/AV met bijbehorende GIW-regeliiig be-
perkingen vertonen.

5..1 Tortsi,W van di· rt·14·ls aa,1 di· aler,lic,le Ili,01'ie,pil,iti·,1..

Wat kan er vervolgeils worden gezegd over de 111:tte waariti de regels - die (beperki) voldoeti
aan  uitgangspunt  1 2 - beantwoorden aan de algeniene  uitgatigspunten?

5.3.1 A ('111('171 tli(ea,Wsptillt 17'R

De  toetsing v:Iii  de am.  6:101  lid  1,  7:754  NBW,  de jurisprudentie  van  de  Hoge  Raad en de
jurisprudetitie ten aanzien van de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling wordt betiioeilijkt
doordat de precieze uitkonist van de toepassing van deze regels onduidelijk is. ik nieen dat de-
ze regels voldoende rekening houden niet de belangen van de verschaffer. indien het liadeel
daadwerkelijk over beide partijeti wordt verdeeld. Het volledig aansprakelijk houden van de
verschaffer voor nadeel dat hij etikel deels heeft veroorzaakt, strekt zoals gezegd te ver. Tegen
deze achtergrond zouden de oiiderhavige regels kunnen beantwoordeti aan uitgangspunt 1.

53.2 Alget,ter,1 ititgailespimt 216"

De vraag rijst of de artt.  6:101  lid  1,  7:754  NBW,  de jurisprudentie  van  de  Hoge  Raad  en  de
jurisprudentie ten aanzien van de KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling ook beatinvoor-
den aan uitgangsptint 2. De illogelijkheid aansprakelijk te wordeii gesteld voor geleden liadeel,
kati de verschaffer doen besluiten oni de aantieenisoni te verhogen. Het is denkbaar dat deze
prijsstijging beperkt blijft, indien de verschaffer tiiet zonder 111eer volledig aatisprakelijk is voor
het ontstane n.ideel. Eii dat is het geval. De conclusie dat voomielde regels finaticieel verant-
woord zijn, kan echter pas worden getrokken indien er geeti goedkoper en gelijkwaardig al-
tematief voor handen  is. Te denken  valt  ami  een  systeetii van volledige aansprakelijkheid.  Eeti
systeeill vall volledige aaiisprakelijkheid is - als het al goedkoper is - hoe dati ook eeti geheel
aiidere voorziening dati een gedeelde aansprakelijkheid.  Ik heb iii hoofdstuk 3 juist geprobeerd
te laten zieti waaroni een aansprakelijkheidsverdelitig de voorkeur getriet boveti een systeetii
van  volledige aansprakelijkheid.  Er bestaat  illijils itiziens derhalve geeti  alteniatiet- dat goedko-
per is En hetzelfde effect sorteert.

5.4 Co,idilsie c,1 amibeveli,ige,1

Er kleven aan de getoetse regels tlinke nadelen. Zo is - iii het kader van de Belgische ailillie-
mitigsregels - de hoofdregel dat de verschaffer die zijn waarschuwingsplicht schendt volledig
aatisprakelijk is voor het ontstane nadeel. Een 'alles of niets benadering' is eveneeils terug te
vinden in art. 7:753 lid 2 en 3 NBW, hetgeen vanuit het ideaalmodel gedacht onwetiselijk is.
Hoewel de Nederlandse KA/AV niet bijbehorende GIW-regeling beter tegemoet komen aan
het ideaahiiodel, zijn ook deze regels niet ideaal te noemen. De koers van het AIG is nainelijk
nog niet bekend en die van de RvA - waarop het AIG zou kullilen voortborduren - is voor
111eerdere ititerpretaties vatbaar. Een andere regel die vragen oproept,  is de jurisprudentie van

768  Zie hoofilstuk 3 paragraaf 2.1.
769

Zie  hootilstuk 3 paragraaf 2.2.
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de Hoge Raad in sanienhang bezien met de arrt. 6:101 lid 1 en 7:754 NBW. Zo is onder
111eer onduidelijk hoe art. 6: 101 lid  1  NBW iii coticreto zal worden toegepast. Voomield arti-
kel biedt bovendien etikel uitkoiiist iii de situatie dat de otijuistheid in de opdracht vati de ver-
krijger leid[ to I eeti gebrek aa,i de woning. De Belgische eti Nederlandse rechtstelsels zijn
derlialve voor verbeteritig vatbaar. Hoe zou her iii beide landen dan wel 1110eten? Eeii aantal
niogelijke verbeteropties - met art.  6:1(11  lid  1  NBW als vertrekpunt - luidt als volgt.
De regelgever zou de 111Ogelijklieid van een tussetioplossing nioeten crefren. Een tussetioplos-
sing in de zin dat het geleden iladeel. als gevolg van het feit dat de opdracht van de verkrijger
een onjuistheid bevat en de verschaffer zijii itifommtie- of waarschuwingsplicht schendt, over
partijen kati wordeti verdeeld.  Ik zou er vervolgens voor willen pleiten om confortii art. 6:101
lid l NBW de schade te verdelen iii evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te re-
kenen otiistandigheden tot her iladeel hebbeii bijgedragen. Verder zou de ideale regel, net als
art.  6:1(11  lid  1  NBW, ook een billijkheidscorrectie nioeten bevatteti. Een verdeling vati het
nadeel zal inmiers iliet altijd voor de hand liggen. Denk aaii de situatie dat de vet:schaffer

7-711daadwerkelijk weet dat er sprake is van eeti fout, tiiaar dat hij besluit niet te waarschziweii.
Tot slot zozi de ideale regel - anders dan art. 6:101 lid 1  NBW - zo 1110eten wordeti geforniu-
leerd,  dat het niet uitniaakt of de onjuistheid  tijdens  of na de  uitvoering aan  het licht konit en
wat de aard Vall her nadeel is. Het voretistaande wijst uit dat niet tianie de Belgische regelgever
de nodige actie Zal illoetell ondernenien. De Nederlandse regelgever zal de besmande regeh
veeleer iiader nioeteli invulleti.

FIGUUR 16 71

NEDERLAND
uitgangspunt gemene recht aanneming van werk KA/AV

12

volledig 1,2 1.2 1,2

beperkt             12                   12                      12
niet

BELGIE
uitgangspunt gemene recht aanneming van werk W.B.

12

volledig
beperkt

aatitienlilig van werk of
niet                                     12                                             12

gemene recht

"   Zie Asser-Vati de,i Berg 21 H 17 (5-1Ile). tir.  11 12.
-1  1)e scheniatische weergave is gebaseerd op de uitkotiist v.iii de toetsitig ifizake bouwprocesiiiodel 3. De ge-

talleti (12, I eli 2) iii de verschillende kolonimeti corresponderen met het celitral staaiide ilitgaligspulit 12
en de algeinetie uitgatippulitei 1 1 en 2.
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6 Uitgangspunt 13732

(13)         De rt*cls moctri, u,ad,14,0 .1, dat de :•erkriker na de i,pict,ering ron n·eli·mi*cl,iil:litid liccti mil de iti
beginsel aansimil.·cliiki· vmell,!fer oole daadtirrl,·eliik' an,irpral,·l,iile tr kil,incit llc,illic,1 vot,r Int,tili-
teifsecl rek(,1.

De oplevering van een wotiing heefi in beide landen belangrijke gevolgeti. Zo is de verschall
fet' na oplevering iii beginsel iliet meer aansprakelijk. Er bestaiii echter uitzonderingen op deze
regel. Het Belgische en Nederlandse recht voorziet er in dat de verkrijger de verschaffer na de
opleveriiig aailsprakelijk kan houden voor kwaliteitsgebreken. Het staat buiteii kijt-clat deze re-
gels wel voorwaarden stellen  aan de aansprakelijkheid van de verschaffer.  Wat uitgangspiint  13
beoogt uit te drukken, is dat deze regels en voonvaarden niet zodatug belastend tiiogen zijn
dat ze de verkrijger geen reele waarborg bieden. Een allesonivattende ailalyse van de ingangs-
voonvaarden van de hierboven bedoelde regels gaat de grenzen van dit onderzoek - en uit-
galigspilix - echter ver te buiten.
lk beperk niij dan ook tot een analyse van de bijzolidere regels inzake aaiisprakelijkheid na op-
leveritig. ik ben mij er evenwel van bewust dat het gemene recht niogelijk ook een rol speelt,
watineer een beroep op bijzondere regels tiiet niogelijk is of niet tot het gewetiste resultait
leidt. Verder beset- ik  terdege dat  het getiiene recht ook een  rol kati  vervullen tell aanzien van
het toerekeningsvraagstuk en het bepalen van de oinvang van de schade. Eeti analyst van het
geniene recht zou echter weldra neerkonien op een uitputtende behaiideling van het Belgi-
sche en Nederlandse verbintenissetirecht. Een interessante exercitie, waar het beperkte tijdsbe-
stek waarbinnen dit onderzoek inoet worden verricht evenwel aan in de weg staat.
Ik ga verder derhalve uit van de premisse dat de verschaffer iii begitisel aatisprakelijk is voor het
kwaliteitsgebrek eli dat er in enigerlei mate schade is ontstaan door het gebrek. De preniisse is
voorts dat de verkrijger bij het eli-ectueren van die aatisprakelijkheid te niaken kati krijgen 1llet
bii zo,idere regels die betrekking hebben op de tijdspantie waarbitmen de verschaler aansprake-
lijk illoet wordeti gesteld. Een andere veronderstelling is dat de bijzondere regels iiadere voor-
waarden kutitien stellen wat betreft de aard vati de gebreken waan'oor de verkrijger de
verschaffer aansprakelijk kati houden. De inhoud van deze bijzondere regels is illijns inziens
van essentiele invloed op de mogelijkheid die de verkrijger heeft oin de vet-schaffer tia opleve-
diig aailsprakelijk te stellen. Wanneer de verschaffer iminers slechts gedurende beperkte tijd
aansprakelijkheid is en die aansprakelijkheid bovendien slechts een zeer specifiek type gebrekeii

betre , is de beschemiitig van de verkrijger tia oplevering weinig efTectiet-

6.1 Dc k toctscit regels

Welke regels itizake de aansprakelijkheid lia oplevering konieti voor toetsitig iii aa,1111erkiiig?
Een regel die aati uitgangsputit 13 zou kullilen voldoen, iS art. 7:758 lid 3 NBW. De verschaf
fer is op grond van deze bepaling ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, die de ver-
krijger op het tijdstip van de oplevering redelijkerwjs had tiioeten ontdekken. Art. 7:762
NBW speek iii dat verbatid eeniativullende rol. De aansprakelijkheid v.iii de verschaffer voor
heni bekende verborgeti gebreketi kati op grond vaii deze bepaling tianielijk niet worden uit-

2  Zie hoot-dstuk 3 paragraaf3.7.
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gesloteii  ot-beperkt.-73  Het  ill  voonlielde artikelen bepaalde stemt grotendeels overeen inet  de

Belgische reclitspraak itiz.ike de aanneniing vati werk. De Belgische verschaffer is na opleve-
ring weliswaar niet nieer aansprakelijk, 111aar de goedkeuring vati het werk vrijwaart heiii iii et
voor verborgeti gebreken in her werk, die de stevigheid van her gebouw Ilift aailtasten.774 Net

als de Nederlandse verschaffer is de Belt:isclie verschaffer voorts niet ontslagen van aaiisprake-
lijkheid wanneer hij gebreken bij de oplevering willetis en wetetis heeft verborgen of verzwe-
gen niet de bedoelitig de opdrachtgever re 111isleideti.775
Vergelijkbare bepalitigeti treti nieii teve'tls 3111 in de Belgische koopregeling. Uit art. 1642
BBW volgt dat de aativaarding vati de wotiitig de verschaffer ontslaat vati aansprakelijkheid
voor ziclitbare gebreken. De verschaffer is op grotid van art. 1641 BBW echter nog wel aati-
sprakelijk voor verborgen gebreken. En ook in het kader van de koopregeling blijti kennis van

verborgen gebreken aan de zijde van de verschatTer niet zonder gevolgen. Zo is de Belgische
verschal:Ter - als hij de gebreken van de zaak heeti gekeiid - op grond van art. 1645 BBW niet
alleen gehoriden rot teruggave van de prijs niaar ook tot vergoeding van alle schade aaii de
verkrijger.77'. Eeti verborgen gebrekenregeling is echter noch te vinden in de Nederlatidse re-
gelitig van de koop noch in de W.B.777 De Nederlatidse koopregeling bevat wel een iltema-
tieve regel iii de vonii vati eeii door rechtsverlies gesaiictioneerde klachtplicht. De verkruger

kati zich er op grond vati art. 7.23 NBW iliet ineer op beroepeti dat hetgeen is at-geleverd niet
ian de overeetikonist beantwoordt, indien hij de verschaffer daarvan niet bintien bekwanie
tijd.  liadat hij  dit heeft ontdekt ot- redelijkenvijs  had behoreti  te ontdekketi, kennis heeti gege-

veti. Ik wijs voorts op art. 7.17 lid 1./o. lid 2 NBW waaruit een mededelingsplicht voor de
Nederlandse verkoper voortvloeit. De verkoper moet de koper itdichten over gebreken aan de
zaak waarvan hij kennis heeti of-behoort te hebben, waar de koper Iiiet van op de hoogte is of

778behoort te zijii eti die voor de koper van belaiig kiintlell Zijil.
Een tweetalandere relevante bepalingen zijn de artt. 1792 en 227() BBW. Deze artikelen zijn
opgetionien iii de Belgische regelitig van de aaillietiling van werk en bepalen dat de verschaffer
gedurende   10  jaar  na  de   oplevering  aansprakelijk  is   voor enistige gebreken,   die de srevigheid

van  gebouweii eii grote werketi ofeen gedeelte daarvati - 114 - in gevaar brengen.77" De tien-
jarige aansprakelijkheid is weliswaar iliet terug te vinden iii de Belgische regeling van de koop,
mair art. 6 W.B. bepaak dat de regels inzake de tietijarige aatisprakelijkheid van eeti aaiuienier
ook van toepassing zij11 op de verkoper. Veniieldenswaardig is verder dat de Nederlatidse re-
geliiig vaii de aanneming van werk tot voor kort een pendant van de tienjarige aansprakelijk-

773  Zie ook paragraat-3. l et, 3.2.1.1.
--4   Zie C.ass. 25 oktober  1985.  R. 11.1988-9(1. p. 672 1, 111.tit. C. vati Schoubroeck: Cass.  18 111:i  1987.  R. 11:

1988-89. p. 1124. Zie ook Baert 2(MIl, 'ir. 555-559. p. 2(14-2()5.,ir. 13116-13118, p. 436, lir. 1314-1374. p
438-457: Bur,se,is 2111)1. tir. 253. p. 210. l)e aansprakelijkheid voor gebreketi die de stevigheid vaii het ge-
bouz\· lit'/ datitasteii. koiiit verderop $711 de orde.

-5 Zie Cass. 18 lioveliiber 1983. R. 11: 1984-85, p. 47: Bergen 6 t-ebrliari 199(1, Ri·i'.,\'lit. 199(1, p. 554. Zie
ook  1)e Coster  1991.  p.  348-3511:  1)elvaux  &  Dessard  1991.  nr.   184-1 85:  Baert  2(M I l.  tir.  653. p 229-234 1.

tir. 1242-12-13, p. 412: Burssetis 21*11, 11r. 231-232. p. 19()-191: Goossens 21)113. lir. 1()24-1(I25. p. 961-
962. Zie ook paragriat-3.1 en 3.2.1.1.

4  Zie ook paragraat-3.1 eti 3.2.1.1.
--  Het Nederlatidse reclit i,izake de koop ketide overigens wel eeti vergelijkbare verborgeti gebreketiregelitig

(art.  1541)-1548 NBW (oud)).  Zie daarover Asser-Hijtiia  (5-I)  2(Xll. lir. 359-371.
h   Zie hootilituk 5 paragraaf 3.1. Zie ook par.,graat-3.1  eii 3.2.1.1.

-"   Zie (,iss.  18 iioveiiiber  1983,  R. 11'.  1984-85,  p.  47.  Brtissel  3 juili  1992.  T..4,11111.  1998, p.  47.  Zie ook
13aert 2{ M 11, lir.  1375- 1627.  p.  46( 1-535:  Bursseii, 2(M i l, nr. 276-288. p. 219-232,  Goossetis 2( X )4. p.  892-

894.
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heid bevatte. V66r de invoering van titel 7.12 NBW bepaalde art. 7A:1645 NBW dat als een
gebouw geheel of- gedeeltelijk teniet gaat de aannenier daarvoor gedurende lujaar aansprake-
lijk  was.781' De wetgever lieeft  besloten  art.  7A: 1645  NBW dati  wel een bewerking van  dit  ar-
tikel niet nicer op te nemen in titel 7.12 NBW.78' Art. 7:761 NBW is daar de stille getuige
van. De verschaffer is op grond van art. 7:761 lid 2 NBW bijvoorbeeld gedzirende twititig jaar
tia de opleveriiig aatisprakelijk voor gebreketi, ongeacht ot- het enistige gebrekeii betreft ot-
niet.TA.2

De hierboven opgesonide koop- en aanneniingsregels vertonen gelijkeidssen illet de KA/AV
iliet bijbehoreiide GIW-regeling Vooropgesteld kati worden dat de verschaffer tia een periode
van zes iiiaanden na de opleveritig op grond van deze regeling idet meer aansprakelijk is voor
tekortkoiniiigeti. Er bestaaii vier uitzonderiiigeti op deze regel. De verschaker is op grond van
art. 18 lid 2 sub a AV (KA) in de eerste plaats nog wel aansprakelijk, illdien hij een ativijking
vaii de techtliSche onischrijving eti/of tekeningen en/of eventuele staten vati wijziging iliet
schriftelijk kenbaar niaakt aan de verkruger eli deze schade lijdt. Ten meede is de verschaffer

na de oplevering nog aaiisprakelijk, itidieii er aan de wotiing of eiiig onderdeel daarvati een
enistig gebrek kleefi (art. 18 lid 2 sub b AV (KA)). Een derde uitzondering betreft het teit dat

de woilitig of enig onderdeel daarvan eeti verborgen gebrek bevat, waarvati door de verkrijger
bititien een redelijke periode na ontdekking niededeling is gedaan (art. 18 lid 2 sub c AV
(KA)). Tot slot is de verschaffer na de oplevering onver,nitiderd aansprakelijk ingevolge de ga-
rantie- eti waarborgregeling (art.  18 lid 2 sub d AV (KA)).

6.2
Toetsitig va,1  (le  regels  aa,i  uitgailgspit,it  13

6.2.1 Boittipwa·s,jiodc·/ 37#3

De in paragraaf 6.1 opgesomde regels wijzen uit dat er verschillende regels zijii op grotid
waarvan de verschaffer iii de oplevering nog aansprakelijk is voor gebreken aan de woning. Ik
zal in het navolgende de verschillende ingangsvoorwaarden van deze regels atialysereii. De te
volgen werkwijze is als volgt.
Ik bespreek eerst alle ingangsvoorwaarden van een regel, waania ik concliideer of deze regel
voldoet   aan   uitgatigsputit    13   of met. Zoals gezegd beperk ik illij   tot  een   besprekitig   van   de
aansprakelijkheidsduur van de verschaffer en het type gebreken waarvoor de verschaker aaii-
sprakelijk is. Voor war betreft de typeti gebreken niaak ik iii de navolgende subparagrafen een
onderscheid   russell   verborgeti   gebreketi,   eriistige   gebreken   eii een categorie 'overig'.   Er   zal
blijken dat het in Belgif, voor de aatisprakelijkheid van de verschaffer voor enistige gebreketi,
iliet  uittiiaakt  of een gebrek bij de oplevering verborgen was.  Dit  is  (deels)  anders voor war be-
treti Nederland, onidat enistige gebreken alleen niaar tot .iansprakelijkheid van de NederlanMe
verschaffer kunnen leiden wanneer die gebreken verborgen wareti ten tijde vati de oplevering

1,  Zie over art. 7A: 1645 NBW uitgebreid M.A.M.C. r·ati deil Berg, 'Naar ee,1 11ieitwe regelitig iii de UAV
vaii de aatisprakelijkheid van de aannellier na opleverilig vall het werk'. iii: M.A.M.C. vait deii Berg,
M.A.B. Chao-Ditivis & H. Latigeridoe,i (red.), .•tal'.ecttoincil tit'rk, Liber Amic,in,m Ph,f Afr.  11.A.  pan  Ii't)n-
C,wrdri, 200.J. p.  181 - 197.

"1  Zie Killiersttikkiti // 1992/93,234)95, tir. 3, p. 27 (MvT).
R'   Er is op groiid vaii  art.  7:761   NBW meer specifiek sprake \·ati  een dubbele  veganiigsteniioti.  Ik  koni  hier

iii paragraaf 6.2.1.1 op terug.
0   Zie hootilstuk 4 paragraaf 2.3. De grotid is atkonistig v.iii de verscha er eli de verkrijger oelent eeti sub-

statitiele i, ivloed uit op het standaardonmerp ran de verschafer die de woning bouwt.
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Teneinde de leesbaarheid te bevorderen, is er desondanks voor gekozen 0111 voor beide landen
eeti expliciet otiderscheid ill typell gebreken te niakeii. Een aspect dat illet her voorgaande
verband houdt, betreft her - uitzotiderlijke - gebntik van tusseilkopjes teii aanzieti van para-
graaf 6.2.1.1. Het gebruik van dergelijke kopjes bevordert de leesbaarheid van deze paragraat-

6.2.1.1 Aa,isprakcliiWit·id voor ierbort:m Rebreketi

.4. Aa,uit·,/ii,w t,a,/ 114·rk0

De verschatTer is op grond van art. 7:758 lid 3 NBW ontslagen van aansprakelijkheid voor ge-
brekeii. die de verkrijger op het tijdstip van opleveritig redelijkenvijs had moeten ontdekken.
Onigekeerd is hij nog Wel aansprakelijk voor verborgen gebreken. Het iii dit artikel bepaalde
stenK. zo bleek, grotetideels overeeti met de rechtspraak itizake de aannenling vati werk die iii
Belgie bestaat op dit punt. Zo vrijwaart de goedkeuring van het werk de Belgische verschaffer
tiiet voor verborgeti gebreken, die de stevigheid vaii het gebouw niet aatitasten. Er wordt ook
wel gesproken van 'lichte verborgen gebreken: Ik spreek iii het navolgende voor heide latiden
getiiakshalve echter vati de verborgen gebrekeiiregeling, waarbij voor Belgie wordt gedoeld
op de lichte verborgen gebrekenregeling
Voor eeti succesvol beroep op de verborgen gebrekenregeling is zowel in Belgie als in Neder-
latid  iii  de  eerste  plaats  vereist dat er spr.ike  is  van eeti gebrek.  Het is onduidelijk  of eeii gebrek
iii Belgia zowel ee11 gebrek iii her 111ateriaal betreft als eeii gebrek dat de tiuictionaliteit vati de
woning a.intast c.q. de wonitig otigeschikt niaakt voor haar besteniniing.7  Wanneer de ver-
borgen gebrekenregeling iiiderdaad geen betrekking heek op de laatste categorie gebreken is
dit betreurenswaardig. De verkrijger zou immers 66k moeten wordeti beschemid tegen ge-
breketi, die de tiinctiotialiteit van de wotiitig aantasten. Het gebrek kaii mogelijk weliswaar
valle11 otider de nog te bespreken enistige gebreketiregelitig, niaar zeker is dit geenszitls.
Het gebrek illoet op grotid van art. 7:758 lid 3 NBW eii de Belgische rechtspraak itizike de
aatilietiiitig van werk voorts verborgeii zijii. Een gebrek is verborgen, indieti de verkrijger het

786
- gezieii zijn deskundigheidN, - bij de oplevering tiiet had nioeten opnierken.   Er nist op
de verkrijger derhalve een otiderzoeksplicht. Deze plicht lijkt op het eerste gezicht redelijk. De
verschatier is iminers enkel verplicht een deugdelijke wonitig te leveren, waama het de be,irt is
aan de verkrijger 0111  re beoordelen  ot- de verschaff-er aan zijii verplichting heett  voldaan.  Deze
kati er bijvoorbeeld voor kiezeii 0111 de woning aan een grotidige iiispectie Ie onderwerpeti,
iiiaar kan desgewetist ook volstaan niet een korte rondgang door de wotiing. Hij zou zelti
kutitien besluiten 0111 de worlitig heletiiaal iliet te inspectereti. De vraag rijst echter of de ver-
krijger \rel de incest aaiigewezen persoon is om de woning te inspecteren. Het is vaak lastig
0111  te bepalen  of een gebrek door een verkrijger had  kiintien worden ontdekt en een verkrij-

-*4  Zo tiietieti 1'.A. I:oriers. 'La respotisabilitj de l'etitrepretieur apres rjceptioii. 11.Otlexiotis Qi propos de l'an-6t
de la  Cour de Cass.in011 dii 25 octobre  1985:  T..4,lim.  1988. p.  261 -284. p. 269: De Coster  1991.  p. 364;
Goosseiis 21 K 13,  tir.   1 (14, p.  94 dat er otider de tenli 'gebrek' geen gebreken ku,iiieii dati wel  mogeli  \\·or-
det) begrepeti, die de fufictiotialiteit van de woiliiig natitasteil. Er gaa,1 iii Belgie echter ook atidere stein-
11ieti op. Zie Baert 31(11. lir. 1342. p. 447; Bursseiis 2(* ll . tir. 258. p. 2(19. Nackaert 21 MS. p. 69(1.

785   Zie  K,unt'rin,k'kt,1 U 1992:93, 234)95,  nr.  3, p.  28  (MvT). Zie hierover ook De Coster  1991  p.  365. Jailsell
1998, diss., p. 398, Baert 21*11, tir. 1343, p. 448: Bursseiis 2(M,1, tir. 26(), p. 21(,-211: Goossetis 3*13. lir.
1(18(1-1(181. p. 1(11)8-111(19.

0  Zie Ik Coster 1991. p. 364. B,irsseiis 2(Mil, lir. 252. p. 2117, m. 259-26(), p. 2114211. Goossetii 2(,(13. tir.

1(r'78-1(I79, p. 11)05-1(H)7. Alleii tiiet verwijzhigeii.
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ger zal niet altijd even eenvoudig alle gebreken op het spoor kunnen komen bij een inspectie
van de wonitig.787 Dit terwijl mag worden aangetionien, dat de verschaffer vrij nauwkeurig op
de hoogte is van gebreken. Zo bezien zou er eigetilijk veeleer eeti spreekplicht op de verschat-
fer  nioeten  nisten  voor  gebreketi  die  hij  kende of- behoorde te ketitien.  Ik  heb  daar  in  haka-

788
der van  uitgatigspunt  1 (Ii reeds op gewezen.
Toen heb ik art. 7:762 NBW en de vergelijkbare Belgische rech[spraak ilizake de aaiineniing
van werk besproken.  Ik  zou  dat in de  context van  uitgangspunt  13  kort 1106111:tals willen  doen.
De aansprakelijkheid vati de Nederlandse verschaffer voor heni beketide verborgen gebreke11

kati op grond van art. 7:762 NBW niet worden uitgesloten ofbeperkt. De Belgische verschaf-
fer is evenniin ontslagen van zijn aatisprakelijkheid, wantieer hij gebreken bij de oplevering
willens en wetens heeft verborgen ok-verzwegen. Het voorgaande wijst uit dat de Belgische en
Nederlandse verschaffer onmioedigd worden oin bekende opleveritigsgebreketi te verzwijgen
of te  canioutlereti:R'  Ik  heb  er  in het kader  van  uitgangspunt   1 ()i echter  ook op gewezeti  dat
bedrog iii beide landen - gesteld dat ook in Nederland sprake moet zijn van eeti opzettelijk
verzwijgen - wel Illoet worden bewezen, hetgeen iliet eenvoudig is. Vanuit die optiek wordt
de verschaffer slechts in zeer beperkte mate en dan nog inipliciet geprikkeld oiii bij de opleve-
ring eerlijk en itiforniatief te zijn. De effectieve waarde van zowel art.  7:762  NBW als voor-
tiielde Belgische rechtspraak is al niet ill ilihil. Dat betekent dat de term 'verborgen' een heikel
pZilit blijti en een belastende voorwaarde is voor de Belgische en Nederlandse verkrijger.
De Belgische jurisprudentie  inzake de aannenung van werk wijst verder uit dat een verborgen
gebrek voldoende ernstig nioet zijn, alvorens de verkrijger een geslaagd beroep kati doen op

· 79(Ide verborgen gebreken regelitig. Het gebrek hoeft de stevigheid vati het werk uiteraard iliet
aan te tasten,7,1 inaar nioet wel zo ernstig zijii dat indieii de verkrijger van het bestaaii vaii het
gebrek had geweten hij het werk iliet zou hebben goedgekeurd.7•13 Wat te detiken van deze
voomaarde? Vooropgesteld kan worden dat de Belgische feiteilrechter steeds alle verhoudin-
gen iii acht zal netiien,793 waardoor op voorhand geenszins vastsmat dat onvoldoende emstige
gebreken niet tot aansprakelijkheid van de verschafrer op grond van de verborgeii gebreketire-
geliiig leideti. Aaii de andere katit is hierdoor wel sprake vati rechtsotizekerheid. Een verschaf-
fer die weet dat hij voor gebreken kan worden aangesproken, zal echter proberen 0111
gebreken zoveel 111ogelijk te voorkonien. De kaiis dat hij daarbij - bewiist - eeti otiderscheid
niaakt tusseii de aard vati gebreketi lijkt illij klein. Zou eeti vrijrvaritig voor kleitie verborgen
gebreken de verschaffer echter niet eerder iedere prikkel ontilenlen 0111 de woning zorgvuldig
af te werken? Men mag evenwel weer niet vergeten dat hij dan wel sneller de kans loopt dat
de verkrijger de onzorgvuldige ativerking tijdens de opleveritig ontdekt. Er zijn. getitige het
vorenstaande, derhalve argumenten voor eti tegen de voorwaarde inzake de enist van het ge-
brek te noenien. Al met al meen ik dat een verkrijger

-
vatiuit uitgangspunt 13 geredeneerd -

ook  kleine gebreketi gewoon hersteld zal willen  zien.  Of dat  tiu  op  grotid  van de huidige  ver-
borgen  gebrekenregeling is  of niet.

7-    Zie art. 2:14)6 PELSC 2(14)7. p. 368
M.

Zie paragraaf 3.2.1.1.

p,  Van eeti vemioedeli van kentlis vati de gespecialiseerde datinenier van de verborgen gebreketi is gren spra-
ke. Zie Cass. 5 deceitiber 2(M)2, R. It'. 2(*)5-116, p. 42(1.

"'   Zie Baert 2(Mil. tir. 1355-1359. p. 451-453: Bursselis 21*)1. Ilr. 262, p. 212-213.
"  Het betreft hier inutiers de lielite verborge,i gebreke,iregelitig.
12    Zie  Bursse,is  21*) 1.  tir.  262.  p.  212-213.
"3    Zie  Baert 3)1)1.  tir.   1359,  p.  452-453:  Burssetis 2, M i l,  lir.  262.  p.  2 1 2-2 1 3.
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Tot slot is vati belatig dat de verkrijger de verschaffer iii beide landen bitmen een bepaalde pe-
riode nioet aatispreken. De verkrijger nioet op grond van de Belgische aantienlingsregels bij-
voorbeeld bintien ten redelijke ternioti tia otitdekking van het verborgeti gebrek ee11
vordering instellen."'+4  De teiteilrechter beoordeelt of de vordering tijdig is ingesteld.795  Deze
tijdigheid hangt at- vaii  de omstandigheden  van  het geval.796 De verkrijger kmi daardoor linjns
inzietis voorat- 11ioeilijk inschatteti wat nu tijdig is en wat tiiet. Het risico dat een verkrijger
laattijdig een vorderiiig instelt ot-besluit oni iii.iar geen vordering nieer in te stellen, lijkt refel.
Eeti concreet begrensde tertizijn zoil de verkrijger nieer zekerheid en beschermitig bieden. Zo
bezieii kan de voorwaarde inzake de redelijke ternlijn in Belgie in de weg staan aan een ge-
slaagd beroep op de verborgeti gebrekeiiregeliiig. De ternlijn waarbimen de Belgische ver-
schaffer kan worden aangesproken voor een gebrek geeft daarentegen weer een positiever
beeld van  her Belgische recht. Deze terniijii is bep.iald op  1 c) jaar,  te rekenen vatiafde aaiivaar-
dilig.797 Een dergelijke terniijn is coticreet eli lijkt nlij bovenal afdoende te zijn.
Hoe is de aatisprakelijkheidsdu,ir van de verschaller iii Nederland geregeld? Op het punt van
de tijdsduur vati de milsprakelijkheid bestaan duidelijke verschilleti russell het Belgische eti
Nederlandse recht. Een rechtsvorderitig vetjaart op grond van art.  7:76 I  lid  1  NBW door ver-
loop vall nvee jaar liadat de opdrachtgever heett geprotesteerd. Eeii dergelijke tertilun is d,ii-
delijk en leidt iliet toi problenie11. De tweejarige temiijn moet evenwel in relatie worden
gezien tot art. 6:89 NBW, waaruit volgt dat de verktijger binneii bekwanie tijd nadat hij een
gebrek iii de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had nioeten ontdekken nioet proteste-
ren."'* De tenii 'bintien bekwanie tijd' roept vrageti op. W.it is tiu redelijk? Er bestaan welis-

waar  'richtlonen'.'•'4  maar ik vraag illii  at- of de verkrijger  daar veel Ii·iizer vall wordt.  De
onderhavige tennijn is nlijils inzietis dati ook otivoldoende duidelijk en kati iii de weg staan
aaii eeti geslaagd beroep op de verborgen gebrekenregeling. Art. 7:761 NBW voorziet overi-
gens iii een dubbele vetjaritigsterniijii. Zo veijaart de vorderitig in ieder geval door verloop
van 2(1 jaar tia de opleveritig iii geval vati aa,inetiiitig vaii bouwwerketi (art. 7:761 lid 2
NBW). De verkrijger heeft  derhalve  2(, jair  de  tijd  0111  gebreken  te  otitdekken, hetgeeti 111ij

nicer dan redelijk voorkonit.

w  Zie Cas, 15 septeniber 1994, R. 11 1994-95, p. 454. Zie ook 1)e Coster 1991, p. 359-362: Burssetis 21)(11,
tir. 266. p. 214-215: Gooseetis 3*13. ilr. 1()87. p. lilli: Schoups & De S,iiedt-Quititelier 211116. p. 54.

"3  Zie Bursse!15 2111)1, tir. 266, p. 214.
' 1, Zie B u nsetls 2(H,1. tir. 266. p. 214-215: Goosselis 2( 1(B. nr. 11 187. p. Ic I 13.

-'-  Zie Bursieils 2(MI l, tir. 268. p. 2 15; Goossells 21 M 14. p. 892; Schoups & 1)e Sniedt-Quilitelier 2(X 16, p. 54.
Zie ook art. 2262bis paragraat- 1  BBW op grotid waan.iii de genieetirechtelijke retjaniil tenilij,1 voor per-
sooillijke vorderingen tieti ja.ir bedraagt. 1)it is - teiizij atiders overeetigekonieti - de datu111 r<·aarop de de-
fiiiitieve opler·elii ig el i Jus tioni 1.1,11 gesproket i de datir·aardiiig plaats\·indt.

-"M  Zie Asser-Vall dell Berg 2(M,7 (5-Ilic). lir.  132. Het getiietie recht konit derhalve itidirect toch ilog OIll de

hoek kijken.
-v"  1)e schuldeiser moet tiiet bekwaiiie spoed o,iderzoekeii of de prestatie aan de verbititeids bea,imoordt.

Hoeveel tijd de schuldeiser heeti. dietit aaii de haild vmi de aard van de overeelikonist en de gebruiken te
worden  beoordeeld.  Zie Parl. Gesch.  boek  6,  p.   316-317.  Terwijl  'terstolid'  eeti  oimuddellijke  reactie
vr:lagt eii '011verwijld' aaiigeett dat zotider vertragiiig 111oet wordeti gereageerd. kaii bij 'bi,ineii bekwaiiie
tijd'  de behoefte  aa,i  enig  beraad  of enig  onderzoek  eeti  rol  spelen.  Zie Parl. Gesch.  boek  3.  p.   162.  Zie

ook Klik 21 K ,3,  p.  H2.
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Co,idlisic

De toets van de Belgische en Nederlandse verborgen gebrekeiiregeliiig inzake de aaillieiidng
van werk leidt tot de volgende coticlusie. Alle knelpunten in ogenschouw neniende, nieen ik
dat  noch  de  Belgische  noch  de  Nederiandse regeling voldoet  aan  uitgangspunt   13.  Er  zijn  ten
aanzien van beide regelingeti initiiers verschillende ingangsvoorwaarden te benoemen. die een
behoorlijk struikelblok voor de verkrijger kunnen zijii. Zo is voor de verkrijger onvoldoende
duidelijk onder welke voonvaardeti hij zijii recht kan halen, onidat bijvoorbeeld de tertii 'ver-
borgeti gebrek' de nodige vrageti oproept. Voorts heeft hij te niaken met Onvoldoende con-
crete tennijnen. Voor zover nien nieent dat deze coticlusie wel erg ver g.iat en dat de getoetste

regels toch zeker van waarde zijii nog het volgende. Ik heb enkel geprobeerd te laten zie11 dat
de regels de verkrijger op een aantal punten beletiinieren oni de verschaffer niet succes aan-
sprakelijk te stellen. Veel toepassingsvoorwaarden zijn afzonderlijk dan wel bij elkaar opgeteld,
gewoon erg nadelig.

B. Koop

Wat te denken van de (alternatieve) verborgen gebrekenregeliiig inzake de Nederlandse koop?
De Nederlandse koper kan er geen beroep nicer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de
overeenkonist beantwoordt, indien hij de verkoper daarvati 11iet bitinen bekwanie tijd liadat
hij dit heett ontdekt of redelijkenvijs had behoren te ontdekken,  keiviis heeft gegeven.  Aldus
art. 7:23 lid 1 NBW. De temi 'redelijkerwijs had behoren te ontdekken' wijst erop dat er op
de verkrijger een  onderzoeksplicht rust.  Maar hoe weet een verkrijger ot-het  afgeleverde  (tiiet)
aaii de overeenkonist beatitwoordt? Art. 7:17 lid 1 -io. lid 2 NBW biedt ukkoinst, zo lijkt. De
koper tiiag op grotid vaii deze bepalitig die eigetischappen verwachten, die voor eeti tioniiaal
gebruik van de zaak nodig zijn en waarvan hij de afwezigheid niet behoefde te betwijfeleti.
Het is voor de verkrijger echter erg lastig te bepaleii waillieer er precies sprake is vati eeti tionilaal
gebniik  en  waillieer  er  op  hetii eeti onderzoeksplicht nist.8"'  Bij  de  beoordelitig  van  (noii-)con-
fonniteit  in  haar algenieenheid  speelt  inniiers een groot aantal  factoren een  rol*"  en  de  terni
'nortiiaal gebruik' geett weldra aanleiditig tot discussies.802 Het f-eit dat de verschaffer de gebre-
keti waarvati hij ketitiis heefi ofbehoort te hebben en die de verkrijger niet kende ofbehoet-de
te kentieti, nioet ineedelen aan de verkrijger, brengt daar tizijns iiizietis Keen veratidering in.
Van een expliciete eii duidelijke spreekplicht van de verschaffer inzake verborgeii gebreketi i,
tiu eeimiaal geen sprake.

8(13 Tenvijl, zoals gezegd, illag worden aangenonien, dat de verschaffer
over de betiodigde deskundigheid ter zake zal beschikken.
Er kleven nog nieer nadelen aan art. 7:23 lid 1 NBW. Zo roept de tenilijn waarbimien de
verkrijger moet klagen mgm op. De wet stelt dat de verschaffer binnen bekwanie tijd na

8114otitdekking op de hoogte moet zijn gesteld. De temi 'bekwame tijd' is net als de gelijklui-
dende terni in art. 6:89 NBW weinig concreet. De Hoge R.:tad heett zich echter recent uitge-
lateii over de betekenis van de temi 'bekwanie tijd' in art. 7:23 NBW.'«" Zo nieent de Hoge
Raad  dat de  vraag of de kennisgeving biiuien bekwame  tijd  is  geschied, 1110et worden beant-

R•»'  Vg|. Le Iloy 21*15. p. 251. Zie ook hoofilstuk 5 paragnat-3.2.1.2.
*'1  Zie Le Roy 211(15. p. 25(I-251.
*12    Zie  over het begrip 'iiomiaa]  gebruik'  ook  V.iii  lioss,itii  21 K IG.  p.  359-36.3.
wl Vid. paragraaf 3.2.1.1.
w.4    Vgl.  art.  6:89  NBW.
M"R  Zie HR. 29 juili. Rt,dili '211117. 634: HR. 29 jutii 21 *)7, Rvdli '2(*)7. 636: HR. 13 juli 21*)7. .\7 2(1(17.4118.
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woord otider afu·egitig van alle betrokketi belingen en inet itiachtnetiiing van alle relevante
onistandiglieden, waaronder het antwoord op de vraag of de verkoper nadeel lijdt door de

MIW,lengte van de iii acht genomen klachrtemiijn. Een vaste ternlijn kan daarbij niet worden ge-
hanteerd. ook iiiet als uitgangspunt. aldus de Hoge Raad. Er werd in casu aangenomen dat de
koper de verkoper bititien bekwame vijd op de hoogte heeft gesteld vaii het gebrek, waarbij

het - gerechrvaardigd - wachten op de uitkonist van een onderzoek door een deskuxidige een
rol speelde. Zoals de Hoge  Raad zelf eigetilijk al aangeeli,  kan  uit voomield arrest echter geen
vaste tenlluti worden at-geleid. De verkrijger beschikt d.in wel over eilkele handvateii bij het
bepale11 van de juiste tijdspatine, 111aar veel blijti 11Og steeds onzeker, waardoor hij wel eens
otitiodig zou kullilell besluiten 0111 her iiistelleii vati een vordering achtenvege te laten.816 Hij
kan tevens voor eeti onaangetiaiiie verrassiiig konien te staaii, waiiiieer blijkt dat zijti vorderitig
tiiet ontv.inkelijk is onidat hij het gebrek re laat heett genield. De tenn 'bekwaille tijd' laat
111ijtis itiziens d.iii ook te wensen over. Ik kati 111ij overigens w61 vinde11 iii de verjaringsteniiijii
van twee jaren na ontvatigst vati de klacht, zoals deze is tenig te vinden iii art. 7:23 lid 2
NBW. Een tennijn van nree jaar iia onidekking en nielding van her gebrek is inliners - Iiet
als iii het kader van art. 7:761 lid I NBW - afdoende om een vordering iii te stellen.
De slotsoni luidt dat de alteniatieve verborgeti gebrekenregeling inzake de Nederlandse koop
verschillende beleninierende itigangsvoonvaarden bevat. Het probleeni lijkt - tiet als iii het
kader van de regelitig vin de aanneming van werk - vooral te Zitten in de rechtsolizekerheid
waar de verkrijger illee  te iii.iken krijgt.  Het is daardoor de vraag of de  verknlger in voorko-
111etid geval een geslaagd beroep zal kiiti.tien doeti op art. 7:23 NBW. Ik nierk ecliter weder-
oni op dat ik eiikel heb geprobeerd te laten zien, dat de Nederlandse koopregels iii het kader
van uitgatigsputit 13 liadelig kiintieti uitpakken voor de verkrijger.  lk zeg daannee iliet dat de-
ze regels zonder etiige waarde zon
De vraag rijst ok-de Belgische koper die te niaken krijgt met verborgeti gebreken beter afis dan
de Nederlandse. I)e Belgische verkoper is op grond van art. 1641 BBW tia de oplevering. zo-
als gezegd, aaiisprakelijk voor verborgen gebreken. Wat te denken van de tenn 'gebrek'?St'N
Art. 1641 BBW bepaalt dat het 1110et gaan 0111 eeli gebrek van de zaak dat deze otigeschikt

111.iakt tot her gebntik waarroe nien deze bestenit of dat dit gebntik  zodillig vertiiindert d.it de
koper, itidieii hij het gebrek had gekeiid,  de zaak  niet of slechts voor een  niindere prijs zou
hebben gekocht. Een verschil met de Belgische regeling van de aanneniitig van werk is dat er
zowel sprake lijkt te zijii vati een gebrek indien de woning zelf is aangetast als iii het geval de

...
Zie H 12 29 jutii 21 H )7, Ri,dl l ' 21)1)7, 636.

X' T Vgl.  Le 11-oy 21 M  5.  p. 251 -252.
hI . 1)e tenit gebrek geeft iii het k.ider vati de l)elgische liclite verborgeti gebreke,iregeli,ig aanleicitilg tot dis-

cussie eli roept de 110.lige ,·rageli op. Watilieer is eell goed bijvoorbeeld .et·brekkig eli tiioet eeil vordeniig
worde,i gebaseerd op her bijzoildere art.  1641  e.v.  BBW? Eii watineer is eeti goed iziet cotitorni e11 1110et
eeti vordering  ·orde,i gebaseerd op een scheiiditig rail de leveri,igsplicht rati de verschatier (art. 1184
11BW)? Deze  vrageti  houdeit  de  Belgische  reclitsleer eli rechtspraak bezig. Zie Christiaells 31( 1(.1, art. 1641,
tir. 1-4. Ik besteed iii het 11.wolgende kort aandacht aan de verschilletide oprattingen iii het kader van de
tenii gebrek, Iiiaar p er iii deze paragraaf verder rail uit dat de verkrijger eell vordering ilistelt op grolid
Val] eeti verborgexi gebrek eii idet op grond vati eeti scheiiding van de 16·emigSplicht. 1)e verborgeti ge-

breketiregeliiigeii van de verschilletide regels kunne,i dan met elkaar wordeti vergeleken. Het onistreden
gebrekscritenuin maakt de positie vati de verkrijger er iii Belgid hoe dan ook Iliet duidelijker op. waardoor
de verkrijger het risico loopt roor het verkeerde anker re gaan liggeii. Een eetiduidige regeli,ig zou - niede
iii het kader vaii uitgan punt 13 - dati ook iliet zilisstaail.
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woiling  otigeschikt  is   voor  het gebruik waarvoor  zij is bestenid.m"  Er  wordt  inmiers  wel  ge-
steld dat de restrictieve ben.ideritig iii de loop van de tijd geleidelijk is vervangen door de fitnc-

8 111tionele benadering Waarbij het wel zo is dat de verkoper op grond V.ill de tiitictiotiele
benadering op de hoogte illoet zijn vati de besteinining die de koper aaii het gebrek heeti ge-
geven.HI ' De strijd tiisseti de restrictieve  eii filtictionele benadering lijkt overigens  nog  niet  vol-

812ledig te zijn beslist, waardoor voorzichtigheid geboden is.
Het gebrek Illoet Op grond vaii de Belgische koopregeling verder verborgen zijn. Een gebrek
is korr gezegd verborgen, iiidieii de verkrijger het - gezien zijn deskundigheid - niet ketide ot-
behoorde te ketinen.813 Hiervoor bleek reeds dat het niet eenvoudig is 0111 te achterlialen ot-
een  verkrijger een gebrek ketide of- behoorde te kentien.  Een  spreekplicht van  de verschat r
zou, zoals gezegd, nieer voor de hand liggen. De koopregeling lijkt op het eerste gezicht ami
deze gedachte te beantwoorden. Ik doel op de am. 1645 en 1641 jo. 1642 BBW. Deze bepa-
litigen zijn iii het kader van uitgangspunt 1(}i ook reeds de revue gepasseerd.b14 Uk art. 1645
BBW volgt dat indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heett, hij niet alleen ge-
houden is tot teruggave van de prijs, niaar ook tot vergoeding van alle schade aan de koper.
Eeti beroepsverkoper wordt op grotid van de rechtspraak zelfs vermoed de verborgen gebre-
ken te hebben   gekend.MIS    Het   vorenstaande   bewerkstelligt   een   prikkel   tot   infonnatieover-
dracht. Ook de artt. 1641 jo. 1642 BBW zouden de verschaffer kulmen prikkelen tot het
verschaffen van infor,natie over verborgen gebreken. Deze artikelen bepalen dat de verkoper is
gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken van de verkochte zaak. Onigekeerd lijkt
het dan zo dat het wijzeii op verborgen gebreken de verkoper ontslaat van zijn vrijwaringsver-
plichting. Zoals ik evenwel eerder heb opgeinerkt, is een prikkel tot informatieverschaffing
nog geen waarborg. Er wordt in Belgif sonis echter gesproken van een verplichting van de
verkoper oni de koper te wijzm op verborgen gebreken.816 De effectiviteit van deze intomia-
tieplicht tegen bekende verborgeii gebreken is desondanks zeer beperkt, als er al illet zoveel
woordeti sprake is van een plicht. De mededeling dat het mogelijk is dat het goed gebreken
vertoont, kan immers volstaan:17 Van een daadwerkelijke spreekplicht is in BelgiB dan ook
geen sprake. De reikwijdte van het begrip 'verborgen' laat derhalve ook iii het kader van de
Belgische koopregelitig te wensen over.
Er zijii nog nieer overeenkoiiisten tussen de Belgische regeliiig van de aantienzing vaii werk eii
de koopregeling. Zo moet het gebrek ook op grond van de koopregeling voldoende enistig

HIM  Zie Cass.  17 mci  1984. R. 11 1 1984-85, p. 2(191 1. Zie over het onderscheid intrinsiek gebrek en gebrek dat
de  futictiotialiteit  vati het gekochte aatitast  Christiaetis  2(1{ H),  art.   1641  BBW.  tir.  4,  Tilleniaii  &  Verbeke
24 14 6,  p.  58:  Tilletiwii  21)( 17,  p.   15-18.

A IN    Zie  Tilleniati & Verbeke  2( 1(15.  p.  58.
811  Zie Tilleinali 2(H,7. p. 18.
Mil  Vg|. Christiaetis 2(XM), art. 1641, lir. 4.
813  Zie Tillenian & Verbeke 2(H15, p. 59: Ti]letiwii 2(*)7, p. 27-28.
414  Zie paragraaf 3.2.1.1.
45 Zie Cass. 4 niei 1939, Pas. 1939, I, p. 223. Zie ook Tillenian & Verbeke 2( H 15, p. 60-61 ; Tillenian 21 H)7,

p. 42-45.
8. Zie hierover Christiaens 3 N H ). art.  1642, tir.  1 -2. Tillemati 2(1(17, p. 28.
817   Zie  Cass.  25  mei  1 989,1. T.   1989,  p.  62(j.  Zie  ook J.L.  Fagilart,  'L'obligation  de  renseignenietit du  veii-

deur-fabrikant' (noot onder Cass. 28 tebruari 198()), R.C./.B. 1983. p. 223-259: Tilleniati 2(M)7,9 55.
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zijn.HIR Ik zou willen verwijzen naar hetgeen ik daar in het kader van de Belgische aanneniing
819van werk over heb gezegd.

Er zijn echter ook verschillen tussen de Belgische regeling van de aantieming van werk en de
koopregeiing. De Belgische verkrijger nioet zijn vordering inzake verborgen gebreken op
grond van art. 1648 BBW namelijk binnen een korte ternlijn itistellen. De feitenrechter neenit

bij het bepaleti van deze temlijil alle omstandigheden van het geval in acht, waaronder de aard
van het verkochte goed en de hoedatiigheid van partijen.82" De vaststelling van het vertrek-
punt van de korte temiijn konit eveneens toe aan de feitenrechter. De nieerderheid neenit

eveiiwel aan dat deze termijn begint te lopen vanafde vaststelling ofhet behoren te ontdekken
van het gebrek:2' Wat te denken van deze korte teniiijn?
Eeti tiadeel van de korte tennijn is zonder meer dat de verkrijger zeer weinig tijd wordt ge-
gund 0117 een andere (minnelijke) oplossing te zoeken, waardoor hij in feite wordt gestiinu-
leerd een vordering iii te stellen. Toegegeven, hoe langer de verkrijger wacht niet het instellen
van de vordering hoe groter de kans dat de verschairer stek dat het gebrek op het tiionient van
de verkoop nog iliet bestond en pas later is ontstaan.822 Voomielde nadelen hangeti echter stuk
voor stuk zeer nauw sanien met de vraag hoe kort de korte ternlijn is. En dat is nu juist niet
duidelijk. Daaniiee ben ik aanbeland bij het belangrijkste en overkoepeletide nadeel van de
korte temiijn. De verkrijger verkeert in onzekerheid over de precieze tenilijii waarbinlien hu
een vordering dient iii te stellen. Hoe korter de termijn, hoe groter de kans is dat de verkrijger
een vordering te laat instelt en des te nadeliger dit is voor de verkrijger.
W.it leert het voreilstaande otis over de Belgische verborgen gebrekenregelitig inzake de koop?
Het is nituurlijk toe te juicheti dat de verschaffer na de oplevering op grond van deze regeling
tiog aansprakelijk is. Er kleven aan de koopregeling - zowel afronderlijk als bij elkaar opgeteld
- echter behoorlijk war nadelen voor de verkrijger iii de zin dat het voor heni onduidelijk is
onder welke voorwaarden hij zijn recht kan halen. Zo roepen bijvoorbeeld de temiijiieti
waarbinnen de verkrijger een vordering nloet instellen de nodige vragen op, waardoor het de

vraag is  of de verkrijger beschikt over een reele niogelijkheid om de verschaffer nog aanspra-
kelijk te stelleti. De verborgen gebreketiregeling is zeker waardevol, 111aar voldoet 1110111etiteel

iiaar ik nieen niet aan uitgangspunt 13.

C. KA/AV,net bijbeltormide GIW-regelilig

De toe[sing van de verborgen gebrekenregeling van de KA/AV niet bubehorencle GIW-
regeling leidt toi Slot tot het volgende resultaat. De verschaffer is op grond van art. 18 lid 2 sub
c AV (KA) lia de oplevering nog aansprakelijk, indien de wonitig een verborgen gebrek bevat

MIR  Zie Christiaetis 21*)1), art. 1641 BBW, nr. 9: Tillenian & Verbeke 2(H)5, p. 59: Tilleiliati 2(X)7, p. 31-1.
0 Het gebrek nioet op grond van de Belgische koopregels verder niitistens iii de kietil bestaan op het ogeti-

blik  waarop het risico  overgaat op de verkrijger. Zie Linipetis  196(1,  nr.  346,  p.  160,  Tillenian & Verbeke
2(1(15.  p.  6( 1: Tilleiiian 24 *17, p. 31. Als ik het goed zie. betreft de voorwaarde van atiterioriteit de toerekeii-
baarheid vati het gebrek eti lijkt deze voonvaarde de verschaffer te beschemieti tegen aatispraketijkheid

roor gebreken die niet aan heiii kuntien worden toegereketid. Ik ga. zoals gezegd. uit van de veronderstel-
litig dat het gebrek kati wordeii toegerekeiid aaii de verschatTer. waardoor ik geen nadere aandacht besteed

aaii deze iiigaiigsvoorwaarde.
82" Zie Cass. 20 februari 1976, Arr. Ciss. 1976, p. 728, Cass. 23 niaart 1984, R. Ii 1984-85, p. 127. Zie ook

Tillemaii 21 M 17.  p.  45-46.
 31  Zie Getit 4 timart 21)1)6, R. 11'. 2(1()54-)6, p. 1(157, Zie voor eeti overzicht Christiaelis 2( )1 M ). art. 1648 BBW,

tir.  2.  Zie verder ook  Tilleniati 2(H )7.  p.  49.
*22    Zie Tilletiiati  2(M)7,  p.  46  niet verwijzingeii imar rechtspraak.
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eti de verkrijger dit bitrien een redelijke periode na otitdekkitig niededeelt aati de verschatrer.
Een gebrek is verborgen, indieti het door de verkrijger redelijkerwijs iliet eerder daii het rijd-
stip vati ontdekkiiig onderkend had kunneii worden. Wanneer is dat? Stelregel is dat hoe des-
kundiger een verkrijger is, hoe eerder vati hem verwacht wordt dat hij een verborgen gebrek
kati ontdekken.N'.1 Ook hier geldt dat het niet eenvoudig is oni vast te stellen of een gebrek
door een verkrijger had ktinneti worden ontdekt. Bruggenian nierkt in dat verband terecht op
dat als de verkrijger of ee11 deskuiidige een gebrek kati onderketineti, voor de verschafli'r dit
gebrek ook kenbaar zal moeteti zijn:24 Het ligt dan voor de hand om van de verschatTer te ei-
seti dat hij het gebrek meedeelt aan de verkrijger. Voor ilil geldt echter dat de verkrijger, die
illoet aantoilen dat er sprake is van een verborgen gebrek, iii het kader van de KA/AV illet
bijbehorende GIW-regeling een behoorlijke drenipel moet passeren.
Hetzelfde geldt voor de eis dat de iliededeling van het gebrek bititien eeti redelijke periode ni
otitdekking nioet worden gedain. Ik heb iii het kader van de reeds getoetste regels uitvoerig
stilgestaan bij het nadeel vaii zo'11 open terniijii en zoii hier willeti volstaan iliet een verwijzitig
Een ander punt betreti het feit dat de rechtsvordering uit hootde van een verborge11 gebrek
niet  ontvankelijk  is,  itidien zij wordt itigesteld na verloop  van een periode v.iii  vij f eti  eeti  half
jaren   na de oplevering  (art.   18  lid  6  AV   (KA)). Een verkrijger zal nlisschieti niet siiel, zoiider
redeti,  een  terniijn van  vij f en  een  halt-jaren  lateii verlopeti  zonder een  rechtsvordering iii  te
stellen, maar gebreken aan een woniiig zulleii zich niet altijd binnen deze periode openbaren.
Soti iiige gebreken  konieii nu  eetiniaal pas  in  de  loop der jaren boven tafel.  Het toepassings-
bereik van de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling wordt zo bezien weI erg ingeperkt.
De slotsotii ten aatizieii vati de verborgen gebrekenregeliiig inzake de KA/AV 111et bijbelio-
rende  GIW-regeling  luidt  als  volgt.  De   iligangsvoorwaarden  van deze regeling leideti  groten-
deels tot dezeltile bezwaren als de voorwaarden van de eerder getoetste regels. lk zou dan ook
willen concluderen dat de verborgen gebrekenregeling van de KA/AV niet bijbehorende
GIW-regeliiig zeker vaxi waarde is,  111aar Iiiet voldoet aan  uitgangspunt  13.

6.2.1.2     Aatispratectilleiwid i,oor cnistige (i,crborgenf" gebreke„

De Nederlandse regeling inzake de aantieming vati werk kent iii begiiisel geeii enistige gebre-
kenregeling. Er wordt iii Nederland natiielijk geen onderscheid geniaakt tlisseli enistige eli
lichte gebreken. De vraag konit boven of er dan  heleniaal niets kan worden gezegd over de
aansprakelijkheid van de verschaffer voor enistige gebrekeii. Zeker wel. Zo is de Nederlindse
verscha Ter na oplevering etikel aatisprakelijk voor enistige gebreken waimeer die verborgen
wareti  teii  tijde  Vall de oplevering.   lk  zou grotendeels willen verwijzen  tiaar  paragraaf 6.2.1.1
waarin de artt. 7:761 en 7:758 lid 3 NBW inzake verborgen gebreken zijn besproken. lk heb
iii deze paragraat- gecondudeerd dat deze bepalingen  niet beantwoorden aan  uitgangspunt  13.

Ik zou a.in her aldaar gestelde willen voegen dat de beperking vati de aansprakelijkheid van de
verschaffer tot (ernstige) verborgen gebreken een bijkomend nadeel. Enistige gebreketi kuii-
tieti ininiers een behoorlijke (financiele) inipact hebben voor de verkrijger. Eii de verkrijger
kan ten tijde van de oplevering mogelijk gedacht hebben dat de gevolgen van her zichtbare
gebrek wel 111ee zulleti valle!1. De hiervoor getioenide bepalingen voldoen otiiwille vati deze
reden eens te illeer niet aan uitgatigspunt  13.

5'i  Zie Bruggeiliaii 2(MIC,a. p. 71.
524   Zie Brugge111:111 21 M 163, p.7 1.

41=1   Zie 111ijii opliierkilig itizake het otiderscheid tusseti verborgeti eli enistige gebrekeli 111 paragraat-6.2.1.
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Zoals gezegd heeft Belgie w61 een expliciete en afzonderlijke regeling voor ernstige gebreken.
De artt.  1792 en 2270 BBW bepalen dat de Belgische aatinemer gedurende  1(1 jaar na de op-
levering - ook nog - aansprakelijk is voor enistige gebreken. die de stevigheid van gebouwen
en  grote  werken  ofeen  gedeeke  daarvaii in gevaar brengen.826  Tevens  is  van  belang  dat  art.  6
W.B. bepaalt dat de regels inzake de tienjarige aatisprakelijkheid vati de aaimenier ook vati
coepassitig zijii op de verkoper. Wat te detiken van de ingangsvoorwaardeti van deze regels?

Er dient allereerst sprake te zijn van eeti gebrek waardoor het gebouw of groot otiroerend
werk  geheel of gedeeltelijk teniet gaat."37  Het  Hof van Cassatie heeft bepaald  dat het  voor de
a.itisprakelijkheid  van de aanneiiier niet uitniaakt of het gebrek bij de opleveritig al dan niet

82%zichtbaar was. De tienjarige aansprakelijkheid geldt - omwille van de openbare veiligheid en
anders dati in Nederland - derhalve zowel voor verborgen als voor zichtbare enistige gebre-

K'•,keli.  -    Het is echter otiduidelijk  of -  net  als  iii  Fratikrijk -  onder een gebrek ook gebrekeii
X.311valleti, die het gebouw ongeschikt tiiaken voor zijn besteniniing. Er wordt wel gesteld dat

het bestetiinlitig criteriutii iii het kader van de emstige gebrekenregelitig - op enkele uitzon-
deriiigeti tia - niet wordt aativaard en dat de Belgische rechtspraak de Franse zienswijze dus
niet ovenieeint.x-3' Waillieer deze  stelling juist  is, stuiten  we  op  een  vrij  optiierkelijke situatie.
De  gedachte  is - oiider verwijzing  naar  paragraaf 6.2.1.1  - d.iii  naiiielijk  dat  gebreken  die  de
futictionaliteit van de woiling aatitasten tioch onder de verborgen gebreketiregelitig iioch 011-
der de enistige gebrekenregeling valleii. Hoe het ook nioge zijn, voornielde onduidelijkheid is
sowieso niet in het voordeel van de verkqlger.
Verder is her zo dat de verkrijger bitrien  10 jaar na aanvaarding van de woizing een vordering
tiioet itistellen.*12 Eeti interpret:atieprobleeni, zoals we dat hien'oor bijvoorbeeld bij de korte
terliiijn  zijii  tegetigekonien,  doet  zich  derhalve   niet  voor.N„ 3 Eeti terniijn  van   1 0 jaar  0111  de
verschaffer aaii te spreken eii actie te otidenietiien, lijkt 111ij refel.

*26  11.at is overigetis ook tiiet zo vreeiiid gelet op het feit dat eeti ke,mierk vati de lichte verborgen gebreketi-
regelitig tiu juist is dat de stevigheid vati het werk itict niag wordeti aatigetast. Hien·oor bleek verder dat de
regels inzake de tietuarige aatisprakelijkheid op grotid v.iii art. 6 W.B. ook van toepassing ku,ine,1 zij,1 op
de verkoper.

H'-   Zie rooreeti overzicht vaii relevalite uitspraketi  Bursselis 2(*11, lir.  281 1, p 224-225.
*38 Zie Cass. 18 tioveniber 1983, R. Iii 1984-85. p. 47: C:ass. 1 I april 1986, R. Ii'. 1986-87, p. 2629. Zie te-

vetis I)elvaux & Dessard 1991, nr. 223: Baert 2(MII. lir. 1447-1448. p. 485: 11ursse,is 2()1)1. lir. 281, p. 226:

Goossetis 21 H 14,  p.  892. Vgl Sci-toups & De Sniedt-Quititelier 3,)6. p.  52.
32"   Zie Cic,ossetis 2( M )4, p. 892. Zie hierover ook Jatiseti  1998,  diss., p.  4112-404.
x.'"  Zie hierover 1-)elvaux & Dessard 1991, tir. 224: Flaninie & Flaintiie 1991. p. 119-123 11iet verwijzingen

iiaar rechtspraak: W. Nackaerts. '1)e cotitram,ele aaiisprakelijkheid tell aalizien van de bouwheer tia de
aanvaarding'. iii: D. Meulenuns (red.), Ern pand boim'(7/ En prrboint,c,1. Leuve,i:   Acco  2(Ic )5,  p.   687-688:

Schoups  &  1)e  Sniedt-Quititelier  21 X)6,  p.   52.   Het  besteliuili11gscriteriz,111  wordt  bijvoorbeeld  aativaard
door   13.iert  21 ) (1 1.   tir.   1444.   p.   484,   tenvijl   dit   critenutii   wordt  verworpeti  door  Abbeloos & Abbeloos

21 X H i. P. 515.  Zie ook Herve 17 octobre 1989.-/L..11.B.  19913, p. 463: Brlissel  15 titaart  1996,./.L.'lf. B.
1996, p. 785 m.lit. J. 13oulatiger

81  Zie Abbeloos & Abbeloos 2(HHI, p. 515: Pourvoyeur 2(MMI, p. 118. Vid. Schoups & De Sitiedt-Quintelier
2( H 16,  p.  52  die stelleti dat 'Sedert de rechtspraak  rati  het  Hof vati  Cassatie  or·er de  aatisprakelijkheid  vati  de
aai,tieitier voor lichte verborgeti gebrekeii. is de rechtfpraak stre,iger r·oor de beoordeliiig rail het teiziet-
gaan vati het gebouw.'

"3   Zie Al,beloos & Abbeloos 2(HM l, p.  524:  Burrsetic 21 H 1 1.  lir.  285-286, p.  229-23(): (;oossetis 2(M I#,  p.  894.
Mi i    De  zogetioe,iide  waarborgtemlijn  (de  terniijn  waarbitinen  de  verschager  kati  worden  aangesproken  voor

het gebrek) eii proceduretenijijii (de temiijn waarbitineii eeti vorderirig nioet zijii itigedieiid) valleti hier
satiieti.  Zie Cass. 2 februari 2(11)6, R. Ii.  2(M,5-116, p.  159(),  iii.lit. S. Mosseliiiatis.  Zie ook Goossetis 2(M)4,
p. 894: K. Vatihove,  'Virtuele tietijarige aatisprakelijkheidsvorderitigen'.  noot otider Cass. 27 oktober 21 H M.

R.If '.  2(H)64)7,  p.  1435.
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Welke conclusie kan op grond v.iii het vorenstaaiide worden getrokken? De defitiitie vati het
begrip 'gebrek' lijkt de enige voorwaarde die de slagingskans van een beroep op de ant. 1792
eii 2270 BBW  negatief zou kutitieii bativloeden. De overige voorwaardeti sta.in  niet aaii ee,1
beroep op deze bepalingen iii de weg. De arrt. 1792 en 2270 BBW voldoen al met 11 beperkt
aan  uitgangspunt  13.  Eenzeltde co,iclusie is gewerrigd ten aanzien van art.  6 W.B.  Het zij  her-
ha,ild, uit art. 6 W.B. volgt dat de regels inzake de tienjarige aatisprakelijkheid ook geldeti voor
de verkoper van een wonjig.
Een andere regel inzake de aansprakelijkheid voor ernstige gebreken is art. 18 lid 2 sub b AV
(KA). Een gebrek is op grond vail voomield artikel ernstig, indieti het de hechtheid van de
constructie  of eeti wezeiilijk onderdeel  daarvan aantast of iii gevaar bretigt,  hetzij  de woning
ongeschikt maakt voor haar beste,iiming. Een overeenkonist niet de Belgische regeling van de
aatitietiiitig vati werk lijkt te zijn dat de aatisprakelijkheid van de verschatier voor eeti enistig
gebrek ook een zichtbaar gebrek kall betreli-en. Zo niaketi de AV - anders dati titel 7.12
NBW - expliciet onderscheid in et'Iistige eti verborgen gebrekeii. Voorts blijkt uit de defitiitie
van ernstig gebrek niet dat een ernstig gebrek niet zichtbaar kan zijn. Volledig duidelijk is de
reikwijdte van 'emstig gebrek' echter niet.
Een iii het oog spritigeiid verschil met BelgiB is verder dat in de KA/AV met bijbehorende
G I W-regelitig  het  besteiiiniingscriteriuni uitdrukkelijk wordt aanvaard. Voorts  is de rechtsvor-
dering uit hoofde van een enistig gebrek enkel niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na
verloop  vati   twintig  en  een   half jaar  na   oplevering  (art.   18   lid   5   AV   (KA)).   Deze   terniijn   zal
3,111 een geslaagd beroep op art. 18 lid 2 sub b AV (KA) niet in de weg staan. Opmerkelijk is
wel dat lid 2 sub b niet eist dat de verkrijger her gebrek biiineti een redelijke periode na ont-
dekking mededeek aan de verschalier.  Het is de vraag of- hier illoet worden  tertiggegrepen  op
art. 7:761.00.  6:89 NBW, hetgeeti iinpliceert dat er reketiing nioet worden gehouden met de
temi 'binnen bekwame tijd'. Enerzijds kan worden betoogd dat de itigangsvoonvaarden be-
witst anders zijii voor Ir·at berrett enistige en verborgen gebreken, hetgeeti eeiis te meer geldi
1111 beide typen gebreken onderwerp zijn van dezelfde bepaling (art. 18 AV (KA)). Anderzijds
kan men volhouden dat de wettelijke aaiinetiliiigsregels hier aanvullend werkeii, onidat er lill
eeiuiiaal niets is geregeld. ik meen dat er voor beide argunienten iets te zeggeli valt. Het is
echter hoe dan ook zo dat de onduidelijkheid ter zake onwenselijk is.
Her voretistaande tieenit niet weg dat het aantal drenipels waar de verkrijger 111ee te nukeii
krijgt per saldo nieevalt. Naar ik meen voldoet art. 18 lid 2 sub b AV (KA) al met al beperkt
aan uitgangspunt 13.

6.2.  1.3        Oveni':  K.4 /,4 rmct bi'ibc·hon·,icic·  GIH'-rety·hiw

Er zijii nicer bepaliiigeii op grond waarvan de verschatTer na oplevering aansprakelijk kati
worden gesteld. Zo bleek dat de verschaffer na oplevering nog aansprakelijk is, indien hij -
kort gezegd - een ativijking c.q. \\·ijziging niet schrittelijk kenbaar niaakt aan de verkrijger eti
deze schade lijdt (art. 18 lid 2 sub a AV (KA)). De verkrijger dient deze tekortkoming binnen
eeii redelijke periode na ontdekking aan de verschaffer mede te delen. Het is wederoiii de
vraag wat een redelijke periode is. Een verkrijger zal moeilijk kunnen itischatten wat nu rede-

lijk is en wat niet. Waaroni wordt er geeti concrete teniiijn genoenid? Een verjaritigdteniiijii is
voorts niet terug te vinden in art. 18 lid 2 sub a AV (KA), hetgeen lijkt te betekenen dat nloet
worden teruggevallen op de veIjaringsternlijn iii art. 7:760 NBW. We zagen hiervoor reeds
dat de daarin genoenide  tenilijnen  van m·ee en  twinrig jaren voor de verkrijger geen 011over-
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konielijke problemen opleveren. Ik zou willen concluderen dat art. 18 lid 2 sub a AV (KA)
beperkt \·oldoet aan uitgatigspunt  13.
Verder is de verschaffer na de opleveritig onvertiiinderd aansprakelijk itigevolge de GIW-
regeling (art. 18 lid 2 sub d AV (KA)). De verkrijger moet op grond van art. 8 lid 1 GIW-
regeling de verschaffer - zo spoedig mogelijk lia ontdekking van een gebrek en binnen de
toepasselijke garantieter,ilijn"34 - schriftelijk vati het gebrek op de hoogte stellen. Het schrifte-
lijkheidsvereiste levert geen onoverkoinelijke juridische  drempel op. Anders denk ik  over de
tenii 'zo spoedig 1110gelijk'. Deze tertil is betrekkelijk vaag, hergeen kan leiden tot rechtsonze-
kerheid.  De duur van  de aansprakelijkheid  van  de verschaffer hangt voorts af van de toepasse-
lijke garantietemujn. De duur van de garantie is in beginsel zes jaar. maar deze teniujn kan
variBren al ilaar gelang de aard Vall het gebrek. Naar ik nieen is dit geen probleeni. Het ligt tiu
eetitiiaal voor de hand dat de verschaffer de hechting vaii het behang niet garandeert geduren-
de 6 jaar.  Her vorenstaande in  ogenschouw neiiiende, beantwoordt ook art.  18 lid 2 sub d AV
(KA) beperkt aan uitgangspunt 13.

6.2.3 T,isse,trotichisie

Eeti  toetfing vaii  de Belgische en Nederlandse regels  aan  uitgangspunt 13 wijst  voor wat be-
treft boriwprocesii,odel 3"35 uit dat er in beide lindeii nog veel te verbeteren valt.
Eeti voorbeeld is de Belgische verborgen gebreketiregeling inzake de koop. Deze kotiit iliet
tegetizoet aaii uitgatigspunt 13. De definitie van verborgen gebrek eii de tenilijii waarbitmen
de verkrijger een vordering 111oet instellen roepeii itilliiers de nodige vragen op. Hetzeltile
geldt voor de verborgen gebrekenregeling, die is te vinden in de Belgische regeliiig van de
aaimetiiitig van werk. Wederoni laten de defitiitie vati verborgen gebrek en de tenilijii waar-
binnen de verkrijger zijn vordering inoet instellen (te) veel interpretatieruimte. De Belgische
regelitig van de aanneiiiing vaii werk bepaalt voorts dat de verschaffer na de opleveritig tiog
aatisprakelijk is voor emstige gebreken. De ingangsvoonvaarden van deze regels geven een po-
sitiever beeld doch zijn voor verbetering vatbaar. De emstige gebrekenregeling beatitwoordt
nieer specifiek slechts beperkt aan uitgatigspunt  13.
Wat betekent het voorgaande voor de mate waarin de Belgische W.B. beatitwoordt aan uit-
gatigiputit  13?  Deze wet bevat zelt-iii begitisel  gee,1  relevance bepalitigen, waardoor 111oet wor-

deti teniggegrepen op de regeling van de aamieniing vati werk en de koop. lk nierk wel op
dat art. 6 W.B. bepaalt dat de regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid van een giatinenier
ook \'ati toepassitig zijn op de verkoper. Zo bezien voldoet de W.B. derlialve beperkt 1111 uit-

ganfsputit  13.
De Nederlandse en Belgische regels vertonen gelijkeizissen iii de zin dat ook het Nederlaticise
recht voor verbetering vatbaar is. ik doel onder nieer op de verborgeii gebrekenregeling van
de koop. Deze regeling beatinvoordt 11iet aan uitgangspunt  13. Het probleeni schuilt - net als
iti Belgie - onder meer in het feit dat deze regels onvoldoende coticreet zijn eli tot rechtson-
zekerheid leiden. Ik wijs op de definitie van verborgen gebrek eti de ternlijn waarbimien de
verkrijger de verschaffer op de hoogte 111oet stellen van eeii gebrek. De Nederlandse verbor-
gen gebrekenregeling, die is vervat in de wettelijke aannetilingsregels, voldoet eventnin aan

M.14 1)e garatitietemii.in gaat pas iii drie niaanden na de opleveritig. Zie art. 5 lid 2 GIW-garantieregeling

Rh 1)e groiid is atkonistig van de verschaf r eti de verkrijger oefeiit eeti substantiele i,ir·loed uit op het stan-

daardo,imerp van de verschaffer die de \\·oililig bouwt.
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uitgangsputit  13. Wederotii zijii de definitie  van verborgen gebrek  en  de  tenikijn  waarbintien
de verkrijger nioet protesteren belenmierende ing.ingsvoorwaarden te tioenieti.
Eti ook de verborgen gebrekenregeling iii KA/AV Inet bijbehorende GIW-regelitig koiiit tiiet
tegeiiioet aaii vooniield uitgatilsputit. 1)e reden hiervoor is dezelfde als in het kader van de
koop- en aanneiningsregels. Verder is de aansprakelijkheididuur van de verschafTer voor ver-
borgen gebreketi wel erg kort. De inipliciete wettelijke regel inzake enistige gebreken komt -
atiders  dan in Belgie - eveilillin  tegetiioet  aan  uitgangspunt  13.  Het  is  toI  slot  toe  te jiticheti
dat de am. 18 lid 2 sub a, b eii d AV (KA) wel voldoen aaii vooniield uitgangspunt, zij het
beperkt.

6.2.4 ,De ot,eri  botitipma·s,i,ode/h,i

De vraag kot]it boven of de tussencoticlusie ten  iatizien van botiwprocesniodel 3 tevens katl
worden getrokken voor de overige modellen.
De toets van de regels inzake de aansprakelijkheid na oplevering leidt in Belgie tot dezeltile
coticlusie. De verkrijger lijkt iii de niodellen 2834' eii 4'497 in beginsel wel de beste bescheniiitig
te getiieten, otiidat op deze 11iodellen enkel de regeling vati de aantietiling van werk van toe-

passilig is en de verkrijger dus een beroep kmi doen op de tienjarige aansprakelijkheid. Art. 6
W.B. bepaak echter dat de tienjarige aansprakelijkheid ook geldt ten aanzien vaii de verkoper.
De tusseticonclusie ten aanzien van het Nederlandse recht kati in begitisel evenzeer worden
doorgetrokken naar alle overige modellen. Het is wei zo dat de conclusie ten aanzien van de
KA/AV met bijbehorende GIW-regeling enkel eveneetis geldt voor wat betreft model 1. Dat
is jitiinier, want de KA/AV lilet bijbehorende GIW-regelizig beantwoordeti initiiers welbe-
schouwd het beste aan uitgangspunt  13.

6..1 Toetsi,N va,1 de reveis aait de algmietie iiitgall,(splititc,1

W;it kan er vervolgetis worden gezegd over de niate waariti de regels - die (beperkt) voldoen
aan uitgangspunt  1 3- beatitwoorden aan de algeniene uitgangspunten?

6.3./ Alge,nee,i uitgatigspwit r.

Het feit dat de Nederlandse en Belgische verschaffer op grond van de deels ideale artt. 1792./0.
227(1 BBW, 6 W.B. en 18 lid 1 -io. lid 2 sub a, b en d AV (KA) na de oplevering nog aanspra-
kelijk zijii, beteketit niet dat de regelgever geen oog heett voor huti belatigen. Zo 111oet er aail
bepaalde voonvaarden worden voldaan, alvoretis een verschaffer aansprakelijk is. Het t-ek dat
de verschaffer op grond van art. 8 lid 3 GIW-garantieregeling kosten in rekening kati brengen
indien blijkt dat hij niet aatisprakelijk is voor het gebrek, konit eveneens tegeilloet aail ilit-
gangspililt  1.
Wat evenwel te denken van  het feit dat de verschaffer - op grond van de artt. 1792 jo.  2270
BBW,  6  W.B. en mogelijk ook  18 lid  1.io.  lid 2 sub b AV  (KA) - zowel aansprakelijk  is voor
enistige t,c·rborect, als voor emstige :iditban· gebreken? Het feit dat een verkrijger de verschaffer

wk,  1)e verkrijger verschati de grotid en de verschatEr bouwt iiaar het otitwerp vati de verkrijger eeti woi,itig
M·'-  Ik verschatli:r brengt de groild iii. de verkrijger vervaardigt het otinverp eii de verschaffer bouwt de wo-

11111g.

»38  Zie hoofdstuk 3 paragraaf2.1.
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kaii aanspreken voor een enistig zichtbaar kwaliteitsgebrek leidt tot een grotere bescherming        1
van de verkrijger ell komt de effectiviteit vati een beroep op de bedoelde regels ten goede.

Het is  wei de vraag of er tevens rekening wordt gehouden  met de belangen van de verschaffer.

De verkrijger heeft het ernstig gebrek inniiers  zelf kunnen  benierken  en  heek ten tijde  van  de
oplevering een kans voorbij laten gaan. Een tegetiarguinetit is dat enistige gebreken de hecht-
heid van de constructie kunnen aantasten, waardoor de schade weldra aailzienlijk zal zijn. Ver-
der is het voor een verkrijger nioeilijk om zich bij de oplevering een oordeel te vonnen over
de gevolgen van het zichtbare gebrek. Zo kunnen bepaalde gebreken dan wel opvallendheden
op het eerste gezicht onschuldig ogen, 111aar tia verloop van tijd ontaarden in ernstige gebre-

ken:39 Tegen deze achtergrond lijkt het gerechtvaardigd 0111 zichtbare ernstige gebreken voor

rekeizing van de verschaffer te laten konien. Ik nieen desondanks dat er iii de context van de

artt.  1792.10. 2270 BBW,  6 W.B. en 18 lid  1 jo. lid 2 sub b .io. lid 5 AV (KA) een oplossing
detikbaar is, die beter rekening houdt met de belangen van de verschaffer. Ik koni hier iii pa-
ragraaf 6.4 op terug.
Voorts kan worden opgemerkt dat de formuleringen 'binnen redelijke periode' en 'zo spoedig

inogelijk' iii de arit. 18 lid 1.10. lid 2 sub a respectievelijk d AV (KA) (ook) onvoldoende reke-

tiitig houden niet de belangen van de verschaffer. Naar ik nieen is de verschaffer - en overi-
getis ook de verkrijger - gebaat bij concretere tenilijneii. Het voorgaande geldt - 111UtUtiS

niutandis - ook ten aanzien van art.  18 lid  l.io.  lid 2 sub b AV  (KA), wanneer art. 7:761.io.
6:89 NBW een rol speelt.
Een ander kritiekpunt bea:eti het feit dat de Nederlandse verschaffer gedurende 2() jareti  1121 de

oplevering aansprakelijk kan worden gesteld (18 lid 2 sub b.io. lid 5 AV (KA)). Deze ternlijn is
Ati

iziet alleen vanuit rechtsvergelijkend oogpunt erg lang re noemen, een periode van 20 jaar is
voor een individuele verschaffer gewoon erg lang. Ik volsta verder wederom niet een venvij-
zing naar paragraaf 6.4.
Voor nu concludeer ik dat art.  18 lid 1 -io. lid 2 sub a en d AV (KA) beperkt voldoen aan uit-
gangspunt 1. De artt.  1792.io. 227(I BBW, 6 W.B. en 18 lid 1 jo. lid 2 sub b AV (KA) voldoen
niet aan uitgangspunt  1.

6.3.2 ANCI,Imi IIi'tga,wsplmt y.11

De vraag rijst of de regels inzake de aaizsprakelijkheid  11,1 oplevering beter beantwoorden aan
uitgangspunt 2 (am. 1792 jo. 2270 BBW, 6 W.B. en 18 lid 1 jo. lid 2 sub a. b en d AV (KA).
De verschaffer kan het aansprakelijkheidsrisico weliswaar verdiscontereii in de prijs, niaar een
prijsstijgitig lijkt in een redelijke verhouding te staan met de bescherming van de verkrijger.
De verkrijger is mogelijk veel duurder ilit als hij de verschaffer na de oplevering niet meer aan-
sprakelijk kati stellen. Dit geldt eens te 111eer, indien er sprake is van een enistig gebrek dat: bij-
voorbeeld de stevigheid van het gebouw aantast. De verschiffer heeft het ontstaan van de
kosten  bovendien  grotendeels  zelf iii  de  hand en is  iliet  zoniaar aansprakelijk  voor een kwali-
teitsgebrek. De vraag rijst echter ofer een goedkoper alternatiefbestaat dat het elfde effect sor-

teert. Waar ik op wil wijzen is het volgende.

Aw  Vgl. G. Baert. -De garantieverbititeiiis vali architecteii eii aantieniers uit het geniene recht vati de overeeti-
koiiist van aatitienling vaii  werk',  R. Ir. 1993-94,  p.  247.

**   Zie J.itiseii 1998. diss.. p. 33(1-338.
.41    Zie  hoofdstlik  3  paragraaf 2.2
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Een kritiekpunt is dat de getoetste regels veel onduidelijkheden bevatten en dat veel fornitile-
ringen onvoldoende concreet zijn. De in deze paragraaf centraal staande artt.  1792 .io.  2270
BBW, 6 W.B. eti 18 lid l.io. lid 2 sub a, b en d AV (KA) zon dan wel concreter en duidelijker
dan de overige getoetste regels, niaar ook deze bepaliiigen bevatten onvolkonienheden. Deze

oizvolkomenheden leiden toi rechtsonzekerheid. En deze onzekerheid leidt er op haar beurt

weer toe dat er kosten geniaakt moeten worden oni iii concrete gevallen de rechtspositie van
partijeii te bepalen. Eeii verschaffer die niet precies weet wainieer hij aatisprakelijk is voor een
kwaliteitsgebrek kan de prijs van de woning op voorhand bovendien - zekerheidshalve - nicer
verhogen dan (achteraf) iii t-cite nodig is (gel,leken). Wie draagt nu deze kosten? Aamieinelijk
is dat de verschaffer de hiervoor bedoelde kosteii zal willen afdekken via de prijzeii die hij a;iii
de verkrijger berekent. Concrete(re) regels kunnen voormeld risico beperken en ktitiizen ertoe
leiden dat de verkrijger beter En tegen een lagere prijs is beschernid.

Tot slot wijs ik erop dat de Nederlatidse verschaffer na de oplevering op grond van art. 18 lid
2 sub bjo. lid 5 AV (KA) wel erg lang aansprakelijk kan wordeii gesteld, namelijk 2() jaar. Een
nlinder lange aansprakelijkheidsduur zou mogelijk wat goedkoper zijn, zoiider dat de be-
scheniling van verkrijger ontoereikend wordt.  Ik  kom  hier in  paragraaf 6.4  op  tenig.  ik  con-
cludeer op deze plaats dat de hiervoor genoemde regels niet financieel verantwoord zun.

6.4 Conditsic 0, aanbevelitige,1

De  regels  die het beste voldoen  aan  uitgangspunt   13  zijn per saldo  de  KA/AV niet bijbeho-
rende GIW-regeling. De overige getoetste regels laten te wensen over. Veel regels zlil]ell dan
ook 111oete11 worden aangepast. Hoe stel ik illij de belangrijkste aanpassingen voor?842
Teii eerste zouden verschillende ingangsvoorwaarden van de Belgische en Nederlandse regels
inzake de aansprakelijkheid ila oplevering concreter en anders nioeten zijn. Eeti voorbeeld be-
treti de Belgische tenn 'gebrek'. Het is op grond van de rechtspraak itizake de aamieming van
werk onduidelijk of onder de terni 'gebrek' iii het kader van de verborgen gebreketiregeling
ook gebreken vallen, die de woning ongeschikt maken voor haar bestenmiing. Een zelfde lia-
decl kleeft aaii de term 'gebrek' iii de artt. 1792 en 227() BBW van de regeling van de aaniie-
ming van werk. Deze bepalingen hebben betrekking op ernstige gebreken. Hiervoor heb ik er
reeds op gewezen dat het iliet zo kan zijn dat gebreken die de woning ongeschikt maken voor
haar bestenlining tioch otider de verborgen gebrekenregeling noch onder de ernstige gebre-
kenregeling valleii. Om de reclitszekerheid te bevorderen, zou voortaan onder gebrek zowel
een gebrek in het niateriaal als een gebrek dat de functionaliteit van de woning aantast moeten
wordeti verstaan. Voorts zijn ook de Belgische en Nederlandse fortnuleringen 'binnen bekwanie
tijd', 'korte termijn' en 'binnen een redelijke periode' onvoldoende concreet. Eeti concrete
rijdspaillie waarbintien de verkrijger de verschaffer nioet wijzen op een ontdekt gebrek dan wel
eeti vorderitig nioet instellen, brengt rechtszekerheid mee, doet geen atbreuk aaii de belatigeii
vaii de verschaffer en zal waarschijii]ijk goedkoper zijn. Een rweetal andere voorbeeldeii van
tormuleringen die anders zoriden kullilen, betretTen de forniuleringen 'verborgen gebrek' eii 're-
delijkerwijs had behoren Ie ontdekketi'. Deze formulenngen leiden tor rechtsolizekerheid. Het
is  natnelijk  vaak moeilijk  vast te  stellen  of een verkrijger een gebrek (redelijkerwijs) had kun-
nen ontdekken. Hoe zou het beter kunnen? De verschaffer zou - in plaars van de verkrijger -

*42  Ik wijs crop dat het genieiie recht iii het voorgaatide buiteti beschouwing is gebleveii eti dat de toetsresul-
tate11 zijii gebaseerd op de bijzondere regels, hetgeeri beteketit dat er bij de aatibevelitigen event]ii,1 reke-
11ilig is gehouden niet de rol vati het geniene recht.
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eeti hoofilrol nioeten spelen bij het vaststellen van gebreken. Zo vraag ik niij afofer niet beter
een expliciete spreekplicht kati  rusten  op de verschaffer voor gebreken die hij kende of be-
hoorde te kennen. De verschaffer lijkt iniiiiers de nieest aangewezen persoon oni de verkrijger
te infornieren over opleveringsgebreken aati de woning. Enkel een spreekplicht is echter niet
de gewetiste oplossing. Ik denk veeleer aan een Coilibinatie van handelitigen van partijen eii
verwijs grotendeels naar hetgeen ik daar in het kader van uitgangspunt 10i over heb gezegd.
Kort gezegd zou de verschaffer de verkrijger bij de oplevering 1110eten wijzen op gebreken die
hij kende ofbehoorde te kennen.
Eeti tweede aanbeveling betreft de aansprakelijkheid van de verschal r voor enistige zichtbare
gebreken. Hien'oor bleek  dat de verschaffer - op grond vati  art.  1792 jo.  2270 BBW en ino-
gelijk ook art.  18 lid 1 jo. lid 2 sub b AV (KA) - zowel aansprakelijk is voor ernstige t.•cil,owc,1
als voor enistige ziditbare gebreken. Er zijn - oiider verwijzing naar paragraaf-6.3.1 - argumen-
tell te noenien op grond waarvan de aansprakelijkheid van de verschaffer voor zichtbare ern-
stige gebreken gerechtvaardigd is. De stelling dat de verschaffer aansprakelijk zou nioeten zijn
voor elk zichtbaar emstig gebrek is niijns itiziens evenwel te absoluut. ZO 1110eten door de
verkrijger geconstateerde en zonder onderzoek vast te stellen ertistige zichtbare gebreken,
waarvan hij de gevolgeii ten tijde van de oplevering had kunnen overzien, voor diens reke-
nitig koiiien. Zoals ik hiervoor reeds heb betoogd, is het voor een verkrijger sonis ininiers
moeilijk oni zich een oordeel te vortiieti over de nlogelijke verergering eti gevolgen van een
zichtbaar - tiiaar tiog niet ei,istig - gebrek. Het voorgaande betekent 111ijlls itiziens 0111gekeerd

geredeneerd dat de Nederlandse verschaffer op grond van art. 7:758 lid 3 NBW - en onder de
hiervoor getioenide 0111staiidigheden - na oplevering ook aansprakelijk zou 1110eten zijn voor
Tic/iNure enistige gebrekell.
Een derde aanbeveling heefi betrekking op de aansprakelijkheidsduur van vij f en een halfjaar

voor verborgen gebreken.  De verk«iger  heeti op grond van  art.  18 lid 6  AV  (KA)  vij f en een
halt-jaar de tijd 0111 verborgen gebreken aan de woning te onidekken. Ik vraag niij terdege af
of alle gebreken  tijdens deze periode  aan het licht zullen komen.   Een  tennijn  van   10 jaar lijkt
nlij in het kader van uitgangspunt 13 nicer voor de hatid te liggen. Deze ternlijn is ook terug
te vitiden iii andere getoetste regels en komt eveneeiis tegemoet aan de uitgangspunten 1 en 2.
Tot slot zoriden de artt. 7.761 lid 2 NBW en 18 lid 2 sub b.jo. lid 5 AV (KA) aangepast moe-
ten worden. De verschaffer is op grond van deze artikelen gedurende 20 jaar tia de oplevering
nog aansprakelijk voor gebreken.843 Ik heb reeds betoogd dat deze tenilijll erg lang is. Een

kortere temiijn biedt de verkrijger nog steeds voldoende beschernlitig, tenvijl tegelijkertijd be-
ter rekening wordt gehouden inet de belangen van de verschaffer en de financiele belangen
van de verkrijger. Wat te denken van een niaatwerk-systeem waarbij de verschaffer gedurende
bijvoorbeeld 2 jaar .mansprakelijk is voor alle gebreken, waarna hij voor 8 jaar nog aansprakelijk
is voor enistigere gebreken? De enist vati het gebrek zou dan kullnell worden uitgedrukt iii
geld. Een en ander om discussie over de ernst van het gebrek te voorkonien. Zo kan schade
van bijvoorbeeld nicer dan €  10(K) aan bepaalde onderdelen van de Wollitig tijdens de jaren 3
tot en inet 10 voor herstel ofvergoeding in aainiierking konien. Een soortgelijk systeein is te-

844rug te viiiden in de GIW-regehng.     Ik wil met voornield maatwerk-systeetii echter enkel la-
ten zien dat er ten aanzien van de aansprakelijkheidsduur verschillende opties niogelijk zijn.
Voor nu wil ik concluderen dat een kortere aansprakelijkheidsduur dan 20 jaar voor de Ne-
derlaiidse wetgever reeds een stap in goede richting zou zijn

'43   1)e amsprakelijkheidsduur is op grotid van  18 lid 2 sub b.ici.  lid 5 AV (KA) nieer specifiek 21),5 jaar

M44  Zie ook de Buildniark Cover 2007 van NHBC.
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FIGULIR 17843

NEDERIAND
uitgangspunt aannerninggemene recht koop KA/AV13                                                    van werk

volledig 11.V.t.

beperkt n. v.t. 13, 1 44,

niet n.v.t.                     13                        13                             2

BELGIfi
uitgangspunt aannet·ninggemene recht koop W.B.13                                                    van werk

volledig 11.V.t.

beperkt 11.V.t. 13847                    13

koop of-aantietiliiigniet It.v.t. 1,2 1,2 84hvan werk

7        Uitgangspunt 14849

(14) De Rge/s moete,1 bctierkste//(ecit dat de :,crk,lieer Kit berocp ban dom op cen imirbow:

i     als de versdia er door insolventic on,nacht# is op tijd ee,1 dewideliike sm,littg k ve*1161, of
lavaliteitsgebrcke,1 aan coi opsleverde ive,ii,1,1 te herstelle,1, of

ii    als de vmdw#i·r o,lu,Uit is invalitcitsqebreke,i aa,1 een ggeleverole liwii,te k hestellen.

7.1 De te toctsel, regeIs

Er zijn verschillende regels die voor toetsitig aaii uitgangspunt 14 in aaimierking konien. Voor
wat betreft het Nederlandse recht kan worden gewezen op de artt. 7:767 en 7:8.io.  7:767
NBW die zijn opgenonien iii de regeling van de aantienung van werk en de koop. Uit deze
bepalingen volgt dat de verkrijger slechts kan wordeii verplicht tot het doen van betalingen
die, bij benaderitig, overeetistetiunen met de voortgang van de bouw ofniet de waarde vaii de

M511ian heni overgedragen goederen. Eeti vergelijkbare regel treft men aan iii het Belgische
recht. De verschaiTer kati de verkrijger iii het kader van de regelitig v.in de aanneiizing vati

»45 1,e getalle,i (13, I eti 2) iii de verschillende kolomnien correspo,ideren met het centeal staa,ide uitgangs-
punt  13 eti de algenie,ie  uitgaiigspuiiteii  1  en 2.  Ik zou de lezer voor nuaticeritigen eii details wille,1 ver-
wijzen ilaar de voorpatide paragrat-eti.

44'  Ik niaak - tetieilide de overzichtelijkheid te bevorderen - geeti otiderscheid tussen de verschilletide regels
op gro,id waan·aii de verschaffer Iia opleveritig tiog aa,isprakelijk kan zijn eii bespreek hier art.  IN lid  1  hi.
lid 2 mba wd AV (KA).

x4-  Zie art. 6 W.B. op grolid ,\·aan·m de tietijange aatisprakelijkheid ook geldt voor de verkoper
98  Zie evenwel art. 6 W.B.
849  Zie hootastuk 3 paragraaf 3.8.
*'  Ik opdrachrgever kali op grotid van art. 7:767 NBW wel wordeti verplicht oni een bedrag van maximul

i c 1'6, v,121  de  2731111ee111soi11 iii depot te storteii  bu  eeii  iiotaris dati    el  voor dir bedrag eeti  venaiigetide  ze-
kerheid te stelleii.

199



HOOFI)STUK 6

85Iwerk weliswaar enkel aanspreken tot betalitig tladat het werk beschikbaar is gesteld, -  maar
vaak worden nissentijdse voorschotten overeengekomen."52 Deze voorschotten zijn gerela-
teerd aan de vorderingen van de bouw. De Belgische regelitig van de koop kent itiipliciet een
soortgelijke betalingswijze.8,3 net als de W.B. (art. 10 W.B.).
De waarborgen iii art.  12 W.B. - uitgewerkt iii de am. 3 en 4 Uitvoeringsbesluit - lenen zich
eveneens  voor  toetsitig  aan  uitgangspunt   14.  De  W.B kent eeti tweetal waarborge:i: de 5%
waarborg  en  de   10( 1%  voltooiings-  of terugbetalingswaarborg.   Het  onderscheid  in  nvee  typen
waarborgen lijkt evenwel haar langste tijd te hebben gehad. Althans, als het aan de indieners
van het wetsvoorstel tot bescherming van de consunient in de woningbouw ligt. Zij pleiteti

I . R54
roor een algemene waarborgverplichtilig.   Een vrij rigourezize veranderitig, die her eii der
op weerstatid stuit.K" Welke weg ukeindelijk zal worden bewatideld, zal de tijd nioeteii uit-

836
Wuzell. Vooralsnog  kati  worden  vastgehouden  aan her onderscheid tussen  de  5   en   1 (IC)%

A·aarborgeti. Eeti pendatit van deze waarborgeti is weliswaar ilier tenig te vitideii in de Neder-

laiidse wettelijke regeling,  maar  wel  iii  de  GIW-regelitig.  Men  zie  de  iii  de  am.  11  en  12
Cil W-regeling  vervatte  itisolveiitie-  en  gebrekenwaarborg.

72 7-oebi,W Mili  dc r /s mu,  111(ea,Wspimt  14

7.2.1 Botitiproa·si,todt'/ 3*47

7.2.1.1 Dc her<ihiles,1 fize

De vraag dringt  zich  op  of de  opgesonide  regels  inzake  de  betalingswijze  regenioet  konien aan
uitgatigspunt   14.   Het  doen  vati  betaliiigeti  die  overeenstenmieii  niet  de  voortgatig  vaii  de
bouw leidt ertoe dat de verkrijger voor iedere betaling iets tastbaars terug krijgt. Zo bezien zon

41  Zie Baert 2(1111, tir. 663, p. 232. Burssens 2(*)1, tir. 171. p. 147: Meulenians & Rutte11 2(*)5. p. 582.
"52 Zie Baert 211()1, tir. 670-671, p. 234: Bursselis 21)1)1, tir. 171, p. 147-148: Nackaerts 2(M)5, p. 428.
M53  Vgl. Christiaelis 1998. art. 1651, 111·. IIIA: Meuletiiatis & Ruttteti 2(MIS. p. 137-138. Eetieliatideriii relatie

tot art. 1651 BBW.
x54  Zie BK 27 tebruari 31(17,,ir. 2942/1)(91. p. 7, 17-18.
843 Zie 11'1111'11'lic· teecti mtbri·i'di,W ti'aa,11(,rercet'h,W 'ia,imy,ii·r, <www.bouwzillie.behiewobjjsp?id=262294>, 16

jaiiuari 21 M 17:  'Wijzigillg Wollingbouw ·et  zint Bouwuilie met  .  c.cit,mili, 5  tilei 2( 11 17.

'4'·   Het  Belgische  recht  is op  i,ieer \·lakken iii  be\\·egitig.  Het  Groticiwettelijk  Hof heeft  zich  op   12 juli  2{ H 17
uitgesproketi over het door de Orde van Architecteii itigedieiide verzoek tot remietigjiig van de wettelijke
verzekeringsplicht van de beroepsaatisprakelijkheid voor architecten (Wet betreffetide de uitoefening va,i
het beroep vati architecten iii het kader vati ee,i rechtspersooti, bet:rachtigd op  1 5 febrtiari 21 M )6).  Het ver-
zoek is al-gewezen. Het Hofmeetit wei dat er sprake is van discriniinatie. liu er op 'andere partijeti die iii de
bouwakte voorkotiien' geen vergelijkbare rerzekeritigsplicht nist. Dat tiioet de architecteii als 11iuziek iii de
ore11 klitiken. Zij pleiten nanieluk voor eeti wettelijke verplichtilig voor aaillietilers 0111 zich te verzekereti
voor verschillende vomien van aatisprakelijkheid. Zie  1 1·flichic vcr:ckcri,(e t'oi,r architract, hopt·/iik,em, valle
tic·t vocir cilh· lk,int.*,titai, <www.bouwinfo.be/article.php?Ii)=5647>, 23 111ei 2(1(17: Gro,idilt·ttcliik Ilof erke,lt
di.,in,Ili,hitic  trq,lic-hk  verzck'mile  architccti'Ii.   <\\·\, ·.iiav.be/>.   16 juli  2( H )7.   Eeii  verplichte  aaiisprakelijk-
heidsverzeked,ig K·oor aalilietiiers is de laatste tud eeti 111odieus agetidapittit eli heet haiigijzer iii Belida. Zie
Bouwei):  hoekstee,i va,) het beleid 2(M )7,  p. 23:  A·dcra·,i  vell,/idit vcrzekerd in  de b.,m'.  Conti·dcratic m,arsdimi't
1'„c,r L+,Sh·11<'rh„Vitti' Cli da/i,W l„,1111*11„ihh·it. <rrix,v.bou,viiiti).be/article.php?il)=5693>. 3) j,ili 2(M)7. Ik „-il
hier (verder) iliet te latig bij stilstaaii eti wijs enkel op het volgetide. Een 1110gehjke rede,ieriiig Zoil kuiitie,i
zijti dat ee,1 verplichte verzekering de verkrijger de ilodige waarborge,1 oplevert. Aa!itienielijk is tegelijker-

tij,1 dat deze waarborg heni wel geld zal koste,i

'5-  Zie hoofilstuk 4 paragraaf 2.3.  De grotid  is afkomstig r·ati de verschaffer eli de verkrijger oet-etit eeii sub-

statitiele i,ivloed uit op het standaardotitwerp vati de verschager die de woidtig bouwt.
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de  risico's  van  eeti  taillissetiient  van  de verschaffer beperkt, hetgeen perspectief biedt in kader
van  uitgatigsputit  1 -Ii.  Er dietieii ecliter enkele kanttekeniiigeti te wordeii geplaatst.
De risico's van een titillisseinent zijn eilkel beperkt itidien de grond - innuddels - aaii de ver-
krijger toebehoort, waiit dati wordt her gebouwde door middel van natrekking eigendoni van
de  verkrijger.  Het is geeiiszins zeker  of de verkrijger iii  bouwprocestiiodel  3 -  alvorens  niet  de
daadwerkelijke botiw is begonneti - eigenaar is van de grond. Enkel de W.B. biedt de verkrij-
ger deze zekerheid (art. 4 W.B.).
Een belangrijker punt van kritiek is dat de betalingsregels veeleer een mogelijkheid zijn oni de
schade te beperken, dan een waarborg zoals bedoeld iii uitgangspunt 14i. Een verkrijger kan
vaak moeilijk bepalen of de betalingen overeenstemnien niet de prijs van het uitgevoerde
werk:58 De inhoud van de betalingsregeling kan in Belgie - in het kader van de aaimeming
van werk - bovendien varieren. Een laatste nadeel betreft het feit dat de betalingsregels de ver-
krijger niet beschertiien in het geval de verschaffer insolvent is gewordeii en de opleverde wo-
ijitig kwaliteitsgebrekeii vertoont. De otiderhavige regels zon 71 11iet al zeker relevatit, 111aar
niet  iii het kader van uitgangsputit  14i.

7.2.1.2        De  tiwall,orecil

De hierboveti opgesonide waarborgen lijken de verkrijger beter te bescheniien. Gewezeii kati
worden op de 5 en 10()% waarborgen van art. 12 W.B.jo. 3 en 4 Uitvoeringsbesluit.
Een erkende verschaffer nioet op grond vati art.  12 lid 1 jO. art. 3 lid 1 jo. lid 2 Uitvoeringsbeshiit
bij de Deposito- eii Comignatiekas eeti waarborg stellen vati 5% van de prijs van het gebouw.859
Waarom 5%? Er zou uit de erketining een zekere waarborg ilioeten voortvloeien, waardoor
de erkende verschaffer slechts een beperkte waarborg moet stellen.*' Hoe dat ook moge zijn,
de  5%  waarborg geeft de verkrijger het recht  0111  -  bij  vertragitig iii  de  uitvoering of bij volle-
dige of gedeeltelijke  niet-uitvoering te wijten  aan  de  verschall-er - een bedrag  in  nundering  te
brengen op de waarborg. En wel een bedrag dat de verkrijger toekonit als gevolg vati het ge-
ledeti tiadeel (art. 3 lid 5 Uitvoeringsbesluit). De vraag of otider gedeeltelijk tiiet-uitvoeren
ook een slechte kwaliteit vaii de WOlling 1110et worden begrepeti, kati illijils ilizieils bevesti-

86gend worden beantwoord. ' Vermald 11:tar uitgangspunt 14 geeft de 5% waarborg het volgen-
de beeld.
De 5% waarborg bewerkstelligt weliswaar dat de verkrijger bescheniid is tegell ilisolventie rail
de verschaier, maar een waarborg van 5% is Ontoereikend in geval van eell Elillissellient vall
de verschaffer.'163 1,e verkrijger is bovendien niet beschemid watineer de verschaffer wegens
itisolventie de kwaliteitsgebreken aan de opgeleverde Woning iliet kan herstellen. De 5%

«SH Zie Asser-Vall dell Berg 2(11,7 (5-1Iic), nr. 185. Het feit dat het voor de verkrijger iliet eetivoudig is oill
vast te stelleti of de gevraagde betalingeti  overeetisteiiitiieii  111et de  boun  is ,r·ellicht de redeii wairoiii iii
het Belgische wetsroorstel tot beschemiitig vati de coiisunietit iii de wotiitigbouw eeti atidere betiaderitig
wordt gekozeii. Zo zou elke ,·raag tot betaliiig \·oortaaii 111oeten Ii·Lirdeti gecoiitroleerd door de raadge-
veiide  architect.  Zie  BK 27 februari 2( M }7,111'.  2942/()01,  p.  7,16.

15"    Zie  voor  de  room·aardeti  inzake  de  erketitiilig  vali  aatitieniers  Der·roey  21 x)( ),   iir.   163-164,  p.   1 1 18-lf )9:
Bursselis 2(H I l,  lir.  44 }3  p. 3(18-3(19: Verbeke & Vatihove  21 M B.  p.  63.

'«'., Zie  'Wijziging wotiitigbouwwet  zitit  Bouwmix  iliet'.  C,hotiti  5  mei  21*17. Atiders Verbeke & Vatihove
2(1(B. p. 67.

+61  Zie Ook Derroey 2(It)11, tir. 179. p. 119-1211: Bursselis 2(Mil. lir. 41)6. p. 311.
*2 Zie BK 27 febrticiri 31(17, tir. 2942/(W,1, p. 7. Zie ook Ilevroey 2(MMI, 111. 183, p. 122. Burssetis 21*,1, tir.

4(15. p. 311. Verbeke & Vmhove 3 MIl. p. 67-68: H. De Decker. 'Nieuwe accenten bij de Wet Brefie'.
iii:  L.  Weyts & A. Verbeke. .\i,tantic Faccm·,i van hi, Gin,r,imimrht, Utiiveifitaire Pets Leuven 2(H 14. p.  81 1.
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waarborg wordt tiaiiielijk bij heltieii vrijgeniaakt.H<,3 De eerste helft bij de voorlopige eii de
tweede helti bij de definitieve opleveriiig. Deze wijze van vrijgeveii van de waarborg brengt
inee dat de verkrijger lia de oplevering (lees: de voorlopige oplevering) enkel in twee gevallen

een beroep kan doen op de 5% waarborg. Ten eerste kan hij na de voorlopige oplevering een
beroep doeii op deze waarborg, itidieti er reeds bij de voorlopige oplevering gebreken zijn ge-
coiistateerd en de verschaler imniddels failliet is. Ten tweede kati de verkrijger na de voorlo-
pige oplevering een beroep doen op de 5% waarborg, wanneer de verschaffer insolvent wordt
tussen de voorlopige en de defitiitieve oplevering eti het kwaliteitsgebrek in die periode aaii
het liGht koziit.N<,4 De verkrijger kan derhalve geeii beroep doen op de 5% waarborg, itidien de

865woning iii de definitieve oplevering gebreken blijkt te vettonen.   Het vorenstaande over-
ziende, beantwoordt deze waarborg niaar beperkt aan uitgangspunt  14i. De vraag rijst of de
5% waarborg wellicht beter voldoet.ian  uitgangspunt  14ii.  Een  waarborg v.iii  5%  zal  ook  iii
het kader van dit uitgatigspuiit vaak ontoereikend zijii 0111 de ontstatie schade te vergoeden.
Kritiek treti voorts wederom her feit dat een beroep op de 5% waarborg - iii geval vaii een
kwaliteitsgebrek aaii een reeds opgeleverde woning - slechts tiiogelijk is iii de twee ge\'alleii
hierboven venneld. Zo bezien voldoet de 5% wairborg eveneeiis niaar beperkt aan uitgaiigs-
punt  14ii.  Al niet al  is art.  12  lid  1 jo.  art.  3 lid  1.io.  lid 2  Uitvoeringsbesluit een  typisch voor-
beeld van een bepaling die iii de kern voldoet aan het ideaalniodel, maar waarvati de
uitwerking te wensen over laat.
Hoe  zit het met de  1 (*)% waarborgen  in de W.B.? De niet-erkende aannemer moet op grond
vaii art.  12 lid 2 W.B. 6fde voltooiing van de woning waarborgen 6fde gestorte bedragen te-
rugbetalen bij ontbinding van de overeenkonist wegens niet-voltooiing. Een financiele itistel-
ling stelt zich - voor wat betreft de vokooihigswaarborg - borg oni de soninien te betale11 die

nodig zijii voor de voltooiing van de wonitig (art. 4 lid  1  Uitvoeringsbesluit).  De vokooiings-
waarborg geldt echier alleeIi als de bouw stilligt, onidat de verschaffer de uitvoering niet tiieer
kan voortinancieren.Mb" 1)eze fitianciele waarborg dekt aldus - anders dan de 5% waarborg -
noch de vertraging iii de uirvoering tioch de gebrekkige kwaliteit van de uitvoering.*7 De
reikwijdte van de terugbetahngswaarborg wijkt evetieens at- van die van de 5% waarborg.  De
verkrijger kan op grond van art. 12 lid 2 W.B. alleen een beroep doen op de terugbetalings-
waarborg als hij otitbinditig vraagt vati de overeetikoinst wegeiis de niet-vokooiing van de
woning.866 Een ander verschil tussen de voltooiitigs- en tenigbetilingswaarborgen enerzijds e11

de 5% waarborg anderzijds betreft de dekking. De dekkitig van zowel de voltooiings- als de
terugbetalingswaarborg bedraagt  10()% vati de prijs van de woning en dus niet 5%.
De  vraag  rijst  wat  her  voorgaitide  betekent  voor  de mate waarin  de  10( 1% waarborgeti beant-

woorden aan uitgangsputit  14.  Het feit  dat een verkrijger beschenizing kan  ontlenen  aaii  een
1(1(1% waarborg - itidien de verschaffer door itisolventie otiiiiachtig is een dezigdelijke wonitig
te leveren - is in het kader van uitgangspunt  14i een belangrijk voordeel ten opzichte v.iii  de
5'K, waarborg. Eeti liadeel is evellwel her gebrek aan beschemiitig na de opleveritig. Een be-

9, i    Zie art.  3 lid 6  Uitvoeritig>besluit
h64 Voor zover er iii deze sitilatie 11„g sprake is vail eeti defitlitieve oplevertiig

hf,5 VFJ. 1)evroey 21 M K ), lir. 179. p. 1 19.

H"'    Zie 1)evroey  21 H H i.  iir.  2( 13.  p. 135. Verbeke & Vatiliove 3 It}3.  p.  39.
"'-  Zie Meuletiza,is 1994. p. 11(12: 1.)evroey 2(MMI, tir. 197. p. 13(1: Bursseils 21)111. tir. 4,19. p. 313. D. Meule-

iiia,is & M. vati Hoo>,iiissen, 'Geldigheidsvereisten, vonnvereiste,i e,i verplichtingen bij de totstatidko-
lililig vati de aamietilitigsovereenkonist'. iii: D. Metilenia,is (red.). Ecit p,t,1(1 Autittii 01 1,crl,oilit,e,L Leuveii:

Acco 21*)5, p. 425.
s„8  Zie 1)evroe>· 2(HII). nr. 2( )8. p. 138: Bursseiis 2(H 1 1. tir. 411, p. 315. Verbeke & Vatiliove 2(M 23, p. 69.
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roep op de 1(X)% waarborgen is na de oplevering iliet nlogelijk. watineer de verschalier door
insolventie kwaliteitsgebreken aaii een opgeleverde woiling iliet kati herstellen."c" Het voren-
staande in ogetischouw tietiiende, voldoeti de 1(10% waarborgen slechts beperkt aan uitgangs-
punt  14i.  De toets vati  de 1()11% waarborgen a.in  uitgangspunt  14ii p.ikt nog nadeliger uit.  Zie
ik  het goed.  dan  zijii de  1 ()(,%  waarborgeti  met  naiiie  iii  het leveii geroepen  0111 de verkrijger
te beschertiien  tegeil  de  011111achtige  en iliet tegen de onwillige verschaffer.  De  l c.)(.)% waarbor-
gen voldoen niijns itiziens derhalve niet aaii uitgangspunt 14ii.
De Nederlandse waarborgen beatinvoorden beter aan uitgangspunt 14. De verkrijger beschikt
op grond van de artt.  11  en  12  GIW-regelitig over een  tweetal waarborgen voor het geval de
verschatrer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Te weten de insolventie- en gebreketiwaar-
borg. Het verschil tussen  deze  waarborgen  ligt  -  anders  dan  bij  de  5  eti   10()%  waarborgen  -
niet iii de status vati de verschaffer, maar iii de oorzaak van de iliet-nakonzing door de ver-
schaffer. Er ktitrieii nog veel ineer verschille,i worden gesigiialeerd aissen de Belgische eii
Nederlandse waarborgen. Ik zal in het liavolgende de werking van de insolventie- en gebre-
kenwaarborg wat nader uiteenzetten. De verdere verschillen - en overeenkotiisten - russell de
Belgische en Nederlandse waarborgen spritigen dan weldra iii het oog
De verkrijger kati een beroep doen op de insolveiitiewaarborg, itidien de oorzaak van de niet-
nakotiiitig door de verschafTer is gelegeti in diens insolventie Cart. 11 GIW-regeling):7" De
kerti van de insolventiewaarborg doet erg detiken 3312 de voltooiings- en terugbetaliiigswaar-
borg van de W.B. De insolventiewaarborg strekt er nanielijk toe dat eeli verzekeringsniaat-
schappij87 i de 111eerkosten voor het afl)oziwen betaak dan wel de reeds betaalde bedragen
tenigbetaalt aan de verkrijger,  als de verschager iliet iii staat is de woiiiigg deugdelijk af te bou-
weii (art. 11 lid 3 GIW-regeling). De totale schadeloosstellitig van de verkrijger is beperkt tot
maxiniaal  17% van de koop-/aatineeinsoni ingeval van eigen grond of ai ekochte er#,acht
(art. 11 lid 8 GIW-regeling). De schadeloosstelling is op grond van voonnielde bepaling be-
perkt tot 2(}9'6 van de aanneenisoiii indien de grond iii e®acht is ofwordt uitgegeven zonder
afkoop van de er*achtcanon, of door een derde aan de verkrijger is ofwordt verkocht.

De i olventiewaarborg lijkt te beatitwoorden aan uitgangsp,int 14i. Zo zijn de dekkitigsper-
cetitages 0111 een tweetal redetien toereikend en vele nialeti effectiever dan het Belgische per-
cetitage van slechts 5%. De GIW-percentages zijn in de eerste plaats tot stand gekomen iii
overleg tussen de bouwsector en consumentenorganisaties. Het heck er veel van weg dat de
percentages door hen - verzekeringstechnisch - als passend wordeti ervaren. Ten tweede
wordt de GIW-regelitig vrij regelmatig herzien, waardoor de percetitages kutinen worden
aangepast aan recente ontwikkelingen. Het is desondanks te kort door de boclit oni reeds te
concluderen dat de GIW-regeling op grond van de insolventiewaarborg volledig voldoet aan
uitgatigspunt  14i. De vraag rijst 11:linelijk of de verkrijger ook een beroep  kati  doeti op de iii-
solvetitiewaarborg indien een verschaffer door insolventie ontiiachtig is 0111 kwaliteitsgebreken

4•  Zie art. 4 lid 5 Uitvoeriligsbesluit waaruit - voor wat betreti de voltooii,igswaarborg - blijkt dat de verbiti-
teilis vati  de  borg eindigt bij  de  voorlopige  opleveritig.  Zie  ook  Devroey 21*x I.  tir.   197,  p.   13( ).

0,  Een beroep op de insolveiitiewaarborg is iiiet niogelijk \·oordat de notarifle leveriiig heefi plaatsgevotiden.
Zie art. 1 I lid 9 GIW-regelitig. De verkrijger ka,i derhalve beter geeii betilitigeti verrichteii voordat hij bij
de,iotaris is ge ·eat. Zie Brochure GIW Garaiitie-  e,1  waarborgregeliiig  21 M )7.  p.  34.

*- 1    De  verzekeri,igs,iiaatschappij  is  eeti  ingevolge  de  wet  toegelaten  verzekeriligsimatschappij.  die jegeiis  de

garatitiegerechtigde veratitwoordelijk is voor het verstrekketi e,i de uitvoeritig vati de GIW waarborgeti.
1)e verzekentigsnia.itschappij is derhalve het eellste aa,ispreekputit vati de rerkbjger. ilidieii deze 111eelit een
beroep te 11ioetet i doe,i op de ilisolvetitiewaarborg. Het kaii wel zo zijii lit de verzeken,igsniaaischappij de
uitvoeritig vaii de waarborg heeti uitbesteed aan eeti Aatigeslotei, Orgaidsatie.

2()3



HOC)Fl)STUK 6

aan een opgeleverde woiling te herstellen. Dat is tliet het geval. doch hij kati iii vooniielde si-
ruatie wel eeti beroep doeii op de gebreketiwaarborg van art. 12 GIW-regelitig. De verkrijger
kan ingeval van kwaliteitsgebrekeii op grond van art. 12 lid 2 GIW-regeling namelijk de ver-
zekeringsniaatschappij aanspreken tot nakonling van de verplichtingen van de insolvente ver-
schaffer.M72 Het t-eit dat de verkrijger een eigen risico van € 20() per garatitiejaar heeft, lijkt lilij
geen probleetii.  De artt.  11.io.  12 lid 2 GIW-regeling leiden er iii onderlinge sanienhang der-
halve toe dat de GIW-regeling beaiinvoordt ian uitgangspuiit 14i.
Wat tot slot te deilken van de gebrekenwaarborg. die ook los van de itisolventiewaarborg een
rol  kali  vervullen  iIi het kader van  uitgatigspunt  14? De verkruger kati een beroep  doen  op  de-
ze waarborg, watineer de oorzaak van de niet-nakonzing door de verschaITer is gelegen iii eeti
gebrekkige kwaliteit van de opgeleverde woning (art. 12 GIW-regeling). Deze waarborg vindt
zijn oorsprong in het feit dat de verschaffer zich garatit stelt dat de woning gedurende een be-
paalde periode voldoet a.in bepailde nonizeii. Een verschaffer is op grond van de GIW-
regelitig verder verplicht oni kwaliteitsgebreken - die zich in de garantieperiode voordoeii e11
die betrekki,ig hebbell op de zogenoe111de garantienoniien - te herstellen. De verkrijger kati
een beroep doen op de gebrekemvaarborg, wanneer de verschaffer - ook na een veroordeling
door een AIG-arbiter 73 _ met herstel in gebreke blijfi. De verzekeringsniaatschappij voert dati
de prestarie uit waartoe de verscha*r is veroordeeld (art. 12 lid 1 GIW-regeling).874 Een en
ander  tot eeti bedrag  van   €    1( M i.()0(1   (art.    12   lid   4  GIW-regeliiig).   Een   iii   het  oog  spritigend
verschil niet de W.B. is dat de gebrekeiiwaarborg expliciet eii atzonderlijk inzer op het bieden
van beschenniiig tegeii eeti gebrekkige kwaliteit van een opgeleverde woning
Het voorgaatide overzietide, biedt de gebrekenwaarborg de Nederlandse verkrijger bescher-
niing tegen een verschaffer die omvillig is kwaliteitsgebreken ain een opgeleverde wonitig te
herstellen.  En dat  is  precies  wat  uitgatigsprint  14ii voor  ogen  heeft.  Hoe zit het echter illet  de

beperkte schadeloosstel]ing? De liiniet van € 1(*).()0(} doet - omwille van dezelfile redenen als

getioenid ten a.itizien van de dekkitigspercentages van de itisolventiewaarborg - geen atbrezik
aan de effectiviteit van de bescheniiitig van de verkrijger. Kritiek treft ill beginsel wel het feit
dat de verkrijger pas eeti beroep kati doen op de gebrekenwaarborg iii het itigaan vaii de ga-

875ratitietemiijn. zijnde drie inaanden na de oplevering.    Aannemelijk is echter dat deze tenllutl

sanienhatigt niet art. 17 AV (KA) waaruit blijkt dat de verschaffer alle gebreken die zijn opge-
noinen in het onderhoudsrapport bitinen drie iliaanden na de oplevering moet herstellen. Te-
vens kati wordeti gewezeii op art. 18 AV (KA) op grond waarvan de verschaffer de woizing
gedurende zes limandeti tia de oplevering garatideert tegen daarin a.711 de dag getreden tekort-
komingen. De verkrijger stait gedurende de eerste drie iiiaandeii na de oplevering aldus geeiis-

zitis niet lege handen, wantieer zijn wonitig iii deze periode gebreken lijkt te vertonen. Vati
een leetiite iii de beschertiiiiig vaii de verkrijger lijkt tilij dan ook geeii sprake. I)e slotsoin
litidt dat de gebreketiwaarborg vaii art. 12 GIW-regelitig voldoet .7,111 uitgatigspunt 14ii.

h-2  Dit tia ingang rati de garatitieternijii. De verzekeritiginiaatschappij heeti overigetis de keuze oiii het herstel
iii iiatura uit te voeren dan wei de herstelkosten aan de verkrijger te vergoeden (art. 12 lid 3 GIW-
regeling). Het kati zo zijn dat de verzekeriligsmaatschappij de uin-oerilig vall de waarborg heeti uitbesteed
a:iii ee,1 Aingesloteli Orgatiisatie.

w-3  Elidits liiethet rotitiis ,·aii eeligewotie rechter aati wie de verkrijger eeli geschil ook kati voorleggeii.
8-4 1)e verzekeringmaatscliappij  heeti de keuze oni het herstel iii tiatura ilit te voereli dati wel de herstelkoste,1

aan  de  verkrijger te  vergoeden  (art.   12  lid  3  GIW-regelitig).  Het  kati  wei Zo Zijil  dat  de verzekeritigstiiaat-
schappij de uitvoentig \'ali de ir·aarborg lieeti uitbesteed ami ee,i Aailgesloteli Orgailisatie.

*-4  Zie art. 5 lid 2 GIW-regelitig
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7.2.2 Ti,sse,umidilsic

S).De toetsing van de verschillende regels leidt voor wat betrefi model 3    tot de tussenconclusie
dat beide landen de verkrijger waarborgeti biedeti.
Een tenigblik wijst uit dat de verkrijger iii BelgiB tiiet lege hatide,i staat w.intieer de regeling
van de aantieniitig van werk of de koop vati toepassing is.  Deze regels voldoen niet aan uit-
gangspunt 14. De W.B. geeti een positiever beeld. De verkrijger kati op grond van art. 12
W.B..io.  3 en 4 Uitvoeringsbesluit een beroep doeii op de 5 en  1(1( W,6 waarborgeti.  Deze waar-
borgen bieden de verkrijger ecliter niaar beperkt beschertiiing tegen eeti otiwillige en 011-
tiiachtige verschaffer. Zo is het dekkitigspercetitage van de 5% waarborg te laag en is de
bescherming van de verkrijger na de oplevering beperkt. Het is betreurenswaardig dat de ver-
krijger enkel enige bescherming geiiiet op grond van de W.B. Een *7illissement kati zich itii-
niers ook voordoen als de regeling van de koop ok-de aatineining van werk van toepassitig is.
Een niogelijke redenering van de Belgische regelgever zozi kuillien zijn geweest dat eeti voorzie-
iling iii de regeling vati de koop en de aailnetiling van werk iliet liodig is, oiiidat de W.B. reeds
eeti relevante regel bevat en de W.B. op verschille,ide typen overeenkonisten van toepassing kati
zijn. De W.B. voldoet echter niet volledig ami ilitgangSpillit 14. De regelgever kati voorts ook
hebben genieend dat de verkrijger bescherniitig kan ontlenen aan het geinene recht. Wanneer
dat de gedachte is, berust deze op een verkeerde veronderstelling.
De toetsing van het Nederlandse recht wijst uit dat de Belgische en Nederlandse rechtsstelsels
op putiten dicht bij elkaar liggen. Zo beschikt ook de Nederlandse verkrijger die een koop- of
aannetilingsovereetikotiist sluit niet over waarborgen, zoals bedoeld in uitgatigspunt 14. De
KA/AV met bijbehorende GIW-regeliiig beatitwoorden gelukkig stukken beter aan dit uit-
gangspunt.  Men  zie  de  artt.   11   en 12 GIW-regeling. Deze regels voldoen  optiniaal  aan  uit-
gatigspunt 14. Hoe zit het illet het geniene recht? De verschillen russell het Belgische en
Nederlandse recht zijn op dit punt veel kleiner. Een beroep op liet geniene recht leidt ilaille-
lijk - net als in Belgie - niet tot het gewenste resultaat. En net als in BelgiB zou het fra:tier zijn
wailneer de verkrijger ongeacht het toepasselijke type regels een beroep kati doeti op een
waarborg.
De Nederlandse regelgever kan natutirlijk hebbeti gedaclit dat regulerend optreden ten aailzien
van de koop- en aantlemingsregeling onnodig is, onidat de verkrijger reeds voldoende is be-
scheniid krachtens zeltreguleritig. Wat hij dan echter over het hoofd ziet. is dat de GIW-
regeling expliciet 111oet worden overeeiigekonieti alvoretis de verkrijger eeii beroep op eeii
waarborg toekonit en deze regels niet op ieder iliodel van toepassing zijn. Eeii wettelijke bo-
detiibeschenilitig voor alle vortiien van consiinielitenbouw zou, gelet op de itiipact vati een
Elillissetiient eti her aancal opleveritigsgebreketi, tiiet tilisstaan. .7.

7.2.3 De m,crige bottliproces,Hodelle,i

De vraag konit boven of de getrokken tzissenconclusie kan worden doorgetrokketi tiaar de
overige bouwprocesmodellen.
De Belgische verkrijger geniet in alle bouwprocesniodellen dezelfde bescheniiilig. Zo is de
W.B. op alle illodellen vail toepassitig en beantwoorden de koop- en aanneiilingsregels ook iii

*-6  1)e groiid is afkoliistig vali de verschaier eii de verkrijger oefe,it ee,1 substalitiele itivloed uit op het stati-
daardotinverp ,·mi de verschatTer die de wotiitig bouwt.

K--  Zie Vati deti Berg & 1)ierikx 2(M)4. p. 83,91-92.
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de  niodellen  1,2,4,5  en  6  niet  aan  uitgangspunt  14.  De  balans  opmakend,  geniet de Belgi-
sche verkrijger op wietis overeenkoinst de W.B. van toepassing iii alle modellen lielaas dezelf-

de beperkte beschermitig.
Her Nederlandse recht geeti eeii wat ander beeld. Hoewel de tussenconclusie ten aanzie,1 van
de koop- eli iantietiiingsregels kati worden doorgetrokken naar de overige 1110dellen, geldt de
conclusie inzake de artt. 11 eii 12 GIW-regelitig etikel tevetis voor 111odel 1. Deze regeling
kati itilliiers slechts van toepassitig zijn op de inodellen 1 en 3. De verkrijger kati iii de niodel-
leti 2,4,5 en 6 derhalve geen beroep dot:n op waarborgen.

7.3 72,t·tsi,w i,a,1 de rtvels ami de aletilictic ttit,w,wsplt,ite,1.

Wat kaii er vervolgeils worden gezegd over de niate waarin de regels - die (beperkt) voldoen
.ian uitgatigspunt  1 4- beatirwoorden,in de alge111eiie ukgatigspimwn?

7.3.1 Al.$'llant Iliwmwsplmt /tGN

De Belgische 111()'K, waarborgen van art.  12 lid 2 W.B..10. art. 4 Uitvoeringsbesluit houdeti
otivoldoetide rekeiiing illet de belangen van de verschaffer en beantwoorden niet aan uit-
gatigspunt   1.  Het  belangrijkste  kritiekpunt  betreft  het  feit  dat de niet-erkende verschaffer  een
veel hogere waarborg illoet stellen dan een erkende verschaffer. Een dergelijk verschil konit

"7') ..
tilij discritiiitiatoir voor. Voor de Belgische 5% waarborg van art.  12 lid 1  W.B../0. art. 3
Uitvoeritigsbesluit ligt de zaak precies otiigekeerd. Eeti waarborg van slechts 5% is voor de
verschaffer te overzien. Hij heeti een beroep op deze waarborg bovendien grotendeels zelf iii

de hand. Verder is het zo dat de 5% waarborg in twee helfien wordt vrijgeniaakt, waardoor de
verschaITer tijdig een decl v:iii zijn geld kati tel-ugkrijgen. Er rest 111ij iliets miders dan re coii-
cluderen dat de 5% waarborg rekenitig houdt met de belatigen vati de verschatfer.
Eetizelfile conclusie is gewettigd tell aatizieti vati de Nederlandse itisolvetitiewaarborg van art.
11 GIW-regeling. Het is op de keper beschouwd de verzekeringsniaitschappij voor wiens re-
kening iii dit specifieke geval de kosten - iii eerste instantie - kotiieti. De verschaffer zal - als
tailliet - weinig hiiider ondervinden van de insolventiewaarborg. waardoor deze tegemoet
kotiit ain uitgangspunt  1.  Wat leert de toetsing van de gebrekenwaarborg van art.  12 GIW-
regelitig ons? De verschaffer heeti eeti beroep op de gebrekenwaarborg in eigen hand en heeft
voldoetide tijd 0111 gebreketi die onder de garantie vallen Ie herstellen. Eeti beroep op deze

waarborg is voorts pas niogelijk nadat een arbitraal voililis is verkregeii, waarin de verschaffer
tot een bepaalde prestatie is veroordeeld. De belangen van de verschaffer worden derhalve iliet
verotiachtza.111 id.

7.3.2 .144711(  111(01'le,1,1,11, L
...HI,

De vraag rijst of de Ic)(1% waarborgeii iii de W.B. voldoen aan uitgangspimt 2. De verplichting
eeii   1 (1(,% waarborg  te  verstrekken.  kan  zich  voor  de  verschalfer  vertalen  in  een  forse  stijging

vati de kosteii.  Zo is her de \·raag of een  kredietinstelling otider redelijke voonvaardeti bereid

878    Zie hootilstuk 3 paragraaf 2.1.
r. Zkook Verbeke & Vatihove 21 103. p. 67.
hM' 1 Zie hoofistuk 3 paragraat-2.2.
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zal zijn zich tot zo'ii  hoog percentage borg te  stellen.AR'  Een torse stijging van de  kosteii kan
481ertoe leiden dat de verschaffer de kostprils van de wonitig flink verhoogt. - Sttan deze hoge

kosten in een redelijke verhouding tot de beschenning vaii de verkrijger? Een lc)<)% waarborg
lijkt uit het oogpunt van colisunientelibescherming ideaal. Een dergelijke waarborg kaii voor
de verkrijger echter eeti otigewetist fitiancieel boetiierangeffect hebbeti iii de zin dat hij wel
eetls tiieer beschenning kan krijgen dan strikt noodzakelijk is. " Vooruitlopend op paragraaf
7.4 rijst de vraag bij welk dekkingspercelitage de juridische en econotizische belangen van de
verkrijger w·61 iii evenwicht zijn. Het is niet eenvoudig en iii het kader Vall dit boek eigetilijk
zelfs oninogelijk het juiste waarborgpercentage vast te stelleti. Er zijn iii het verleden ecliter
wel percentages getioeind.
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) heeft in her verleden een voor-
stel gedaaii oni alle aaimeniers eeti gecapte forti,itaire (voltooiings)waarborg van 130% van de
totale kostprijs van de woning op te leggen.*4 Een dergelijk percentage is ook terug te vindeti

885iii her wetsvoorstel tot bescherniing van de consunient iii de woningbouw.    Het uiteindelij-
ke  oordeel  of eeti  dekkingspercentage  van  130%  in  verhouding staat  met  de  econoniische  be-
langen vati de verkrijger laat ik aaii deskundigen over. lk beperk mij tot de conclusie dat de
huidige 100% waarborgen iii de W.B. niet beantwoorden aan uitgangspunt 2. De 10()% waar-
borgen en de 5% waarborg lijkeii ook op dit putit te verschilleii. Vooropgesteld kall wordezi
dat een verschafFer de kosten vati de 5% waarborg kati doorbereketieti un de verkrijger. Deze
kosten zullen evenwel beperkt zijn. Er is inmiers niet voor niets sprake van een beperkte
waarborg. De hoogte van de kosten leidt derhalve niet tot de conclusie dat de 5% waarborg fi-
ilancieel otiverantwoord is. Er bestaat tevens geen goedkoper liiiddel dat hetzelfde effect sor-
teert. Een waarborg is reeds het tiieest gefigende niiddel 0111 de verkrijger te bescheniien tegeii
eeti oilmachtige en onwillige verschaffer.
De Nederlatidse waarborgen voldoen eveneens aan uitgangspunt 2. Van bel:ing is dat de insol-
ventiewaarborg kosten met zich nice kan brengen. Zo zal de verzekeringsniaatschappij de kos-
ten die illet verschaffen van een insolventiewaarborg gepaard gaan ill reketiing brengeti aan de
verschaffer. De verschaffer kan deze kosten weer doorberekenen in de prijs van de woning.
De prijsverhogitig lijkt echter gering te zijii, onidat er sprake is van een dekkitigspercentage dat

X81.voor de vetschaffer en de verkrijger fitiaticieel haalbaar is.    De ged.achte dat het dekkingsper-
centage passend is, wettigt tegelijkertijd de conclusie dat er geen goedkoper altertiatief voor
handen is. Een soortgelijke redetiering is gewettigd ten aanzien van de gebrekenwaarborg. De
verschaffer kati de prijs van de gebrekenwaarborg weliswaar doorberekenen aaii de verkrijger,
niaar de prijsstijging zal beperkt blijven. De niaxiniale schadeloosstelling van € 10().00() is voor

887beide partijen nanielijk een passend dekkitigsbedrag. Verder is er evetitizin sprake van een
goedkoper alteniatiefdat hetzell-de effect sorteert.

w I  Zie Verbeke & Vatihove 2(MO, p. 87. Vgl. M. Mitylle. 'lle 111(PX, waarborg vaii de Wet Bre>lie'..\7If'
3 M 16, p. 775.

*42   Zie   I ikirstcl lifiziet.,w  I,wit.,1,(,lk,litt,tz'r  -  11 liarbore  (,ptrekkal  tor  130%  sch,kidt a.,1,11(·i,ic, ci,  rc,tist,mctit.   G,cd m
 '!'(71117ditiV allitnt,7 14't<'r ililli It,·Bit zleille, <wrY· ·.boitivutiie.be>.  18 april 2(-M)7. V  Devroey 21 N Ic). i ir. 224.

p. 145.
8'1 Vgl. Devroey 24 M X I, tir. 224. p. 145.
04 Zie Part. St. Almicr 2(Mil-(12,  1 2(1 1/ ( *1 9.  p.  27.  Zie  hierover Verbeke  &  Vatihove 2 1) (1 3,  tir.   161 1,  p.  87.
*5  Zie BK 27 februari 211(17. i,r. 2942/(Mil, p. 1(1.
.» Zie paragmaf 7.2.1.2.
88-  Zie paragraat-7.2.1.2.
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7.4 Cmidlisic ,·11 amibet,clittiwi

Welke regel koiiit  her  beste  tegetiioet  aan  ititgatigsputit   14?  De  waarborgeti  vati  de  GIW-
regeling bieden de verkrijger de beste bescherniing als de verschaffer er niet iii slaagI zijii ver-
plichringeii na te komen. Allereerst is bij de GlW-regeling de vorm van de waarborg iliet at--
hankelijk van her type verschafter. Het effect is in feite tweeerlei: de Nederlandse verkrijger
geniet een meer evetiwiclitige bescheniiing dan de Belgische eii er wordt op uniforme wijze
rekening gehouden illet de belingen van de verschaffer. Tell aveede kent Nederland een ge-
brekenwaarborg op grond waarvan de verkrijger specifiek is beschertiid tegen eeil gebrekkige
kwaliteit van de woning. Verwijzend naar de - iii Nederland voorkonietide - hoeveelheid op-

80leveriiigsgebreken lijkt niu dir geeti nodeloze beschemiing. Ten derde lijken de Nederl;indse

dekkingspercentages v.iii de waarborgen 111ij 111eer passend dan de Belgische. Tot slot is de Ne-
derlandse verkrijger ila de opleveriiig aalizienlijk beter beschernid dan zijii Belgische collega.
Het feit dat eeii vergelijkitig vati de Belgische en Nederlatidse waarborgen op voonnelde puti-
ten in het voordeel van de GIW-regelilig uitvalt, is overigens niet vreenid. De GIW-regeling
is specifiek toegespitst op het verschaffeti van waarborgeii aan eeti verkrijger, terwijl de Belgi-
sche \vaarborgen slechts eeti onderdeel zijii vati een veel groter geheel, te weten de W.B. Hoe
dit ook 1 170ge zijii, de W.B. dietit wel re wordeti aangepast teneitide te voldoen ain uitgangs-
puiit 14. De Nederlandse wetgever heeft het echter ook laten ativeten iii de ziti dat hij in de
wettelijke regeling vati de koop eti de aaiuietiiitig van werk iliet heeti voorzieii iii eeti waar-

borg als de verschaffer zijii verplichtingen iliet nakonit. Hij ontkonit evetitilin ian een aanpas-
sing van de huidige regels. Welke aanpassingen heb ik iii gedachten?
De verbeteropties die ik voor ogen heb, zouden moeten leiden rot eetizeltde 111ate van be-
schenning zoals beschreven  iii  de  artt.   11   eii   12  GIW-regelitig.  Deze  bepalingeti  voldoeii  niet
voor  idets aan  uitgatigsputit  14.  De Belgische wetgever doet er 111eer specifiek verstandig aaii
0111 het otiderscheid iii erketide en liiet-erkende aatitietiiers te laten vallen. De verkrijger moet
zich kittineti beroepeti op eeti waarborg die los staar van de persoon vati de verschaITer en die
heni eeii gepaste dekking geett.*4 Deze ambeveling is voor een deel gelukkig reeds verdiscon-
teerd iii het Belgische wetsvoorstel. De indieners pleiten imtiiers voor een uilifornie waarborg-

8.,t,
regeling, die de verkrijger eeii degelijke bescheniling biedt.    Ik heb hiervoor echter de traag
gesteld ot- er - zoals de indieners voorstaan - wel sprake nioet zijn van eeti unifortiie  13(}%
waarborg.
Wat daar ook Van moge zijil, de Belgische wetgever zoii verder de positie vati de verkrijger na
de opleverilig nioeten versterke11. ZO illoet de verkrijger tia de oplevering een beroep op eeti
effectieve waarborg kzinnen doen, watitieer de opgeleverde woning gebreken vertoont. Voor-
ziet het wetsvoorstel daar wellicht ook reeds iii? Het atitwoord luidt ontkennend. Ik vriag 11121
zelli  af of- het wetsvoorstel beoogr  oin de verkrijger voortaail enkel  te bescherliien  itigeval van

668   1,1  21 H 16 werde,1  iii  Nederlatid  geniiddeld  23  opler·eriligdgebreken  per wotii,ig gecotistateerd.  Zie  'Aantal
opleverfoute,1  \\·oliitige,1  gestegen:  C„6,im,  6  fet:,ruari  21 107.  Het  genliddelde  lag  i,1 het boekjaar  21 M 15-

2(H )6 op 21,1 gebreke,i. Zie Jaarverslag Vereliigitig Eigeti Hilis 2( M,5-2(M)6. p. 28.
8'   Het wetwoorstel tot wijziging vati de wergeviiig tot regelitig vati de woliiligbouw eli de verkoop vati te

botiweii of 111 datiboilri  ziji}de „·otiitigeii sloeg echter eeii atidere weg iii door het onderscheid tusseli er-
ketide en iliet-erketide datitietiiers te behoudeti eti de beperkte 5% waarborg voor eeti grotere groep 011-

denietiiers opeii te stelle,1. Zie 1),irl. St. K,Iifit·r· 3.111(14)1.1425/(Hll, p. 5-6. Zie hierover kritisch Verbeke &

Vaiihove 2( M 13. p. 67. 86-87.
84'   Zie BK 27 t-ebruari 21% 17. lir. 2942/111)1. p. 7.
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iiisolvabiliteit vati de verschatier.M.,1 Watitieer deze gedachte juist is, is een bredere invulling -
ook op dit punt - nicer dan wenselijk. En de Nederlandse Wetgever? Het feit dat een faillisse-
nient van de verschaler voor de verkrijger een enistige bedreiging vomit, zou een wettelijke
bodetiibeschemiitig op dit punt wel eetis kutitien rechtvaardigeti. De \·erk«jger is dati otige-
acht her type overeetikoiiist verzekerd van een bepaald beschenningsniveau.

FIGUUR 18*92

NEDERLAND
uitgangspunt gemene aannenling vankoop

14i recht werk
KA/AV

volledig 14i, 1,2
beperkt

niet 14i 14i 14i

BELGIE
uitgangspunt geniene aannenling van

koop W.B.14i recht werk

volledig 1,2
H."

beperkt 14i

niet                                          14i                                      14i                                              14i

NEDERLAND
uitgangspunt gemene aannenling vankoop werk14ii recht

KA/AV

volledig 14£. 1,2
beperkt

niet 14M geii ieiie recht genietie recht

BELGIE
uitgangspunt gemene aanneming van

koop W.B.14H recht werk

volledig 1 ' 2R·'4

beperkt 14ii
niet 14ii genwne recht geriene reclit

891   Zie BK 27 tebruari 2(M)7. tir. 2942/0(It. p. 7.
8'2  De schetiiatische weergave is gebaseerd op de uitkonist vati de toetsing itizake bouwprocesinodel 3. De ge-

tallell (14.  I  eii 2)  iii de verschille,ide kolotimieti correspotidereii tiiet het centra.11 staa,ide uitgatigspi,tit  14
eii de algenieiie uitgati putiteti 1 eii 2.

"93   Ik niaak - teiieiiide de over·zichtelijkheid te bevordereii - gee!,  otiderscheid tusseti de 5 en  1 1 1 1 YPA \\·aarbor-

geti eti doel iii dit verband op de 5% waarborg v.iii de erketide ver,chafTer.
M•'4  Ik niaak - tetieitide de overzichtelijkheid te bevordere,1 - geeii otiderscheid tussen de 5 en 1 C X 1% waarbor

geti eti doel iii dit verbatid op de 5% waarborg vati de erketide verschaffer.
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DEEL II

HOOFDSTUK 7

CONCLUSIE

1          Wat voorafging en nog konnen gaat

De belangrijkste vraag die ik iii dit proeGchrift heb beannvoord, luidt: welke uitgangspunten
zozideti ten grotidslag iiioeteii liggen aan regels waaniiee een zo ideaal iliogelijke beschemlitig
vati de verkrijger kan worden bewerkstelligd? De lezer treft het antwoord, in de vonii van een
ideaalmodel, aan iii hoofdstuk 3.8"3  Tevens is onderzocht of de  Nederlandse en Belgische re-
gels voldoen aan het ideaalniodel. Ik verwijs voor de uitkonist van dat onderzoek tiaar hoofd-
stuk 5 en 6. Eti welke aanbevelingen kunnen er wordell gedaan, wanneer het beschenningsni-
veau in Nederland en Belgii ontoereikend blijkt te zijn? Deze vraag is iii hoot-dstuk 5 eti 6
beantwoord. Terugkijkend en vooruitblikkend kan imiiiddels ook een aaiital andere vragen -
die niet het vorenstaande nauw samenhangen - worden beantwoord en kan de totaalbalans
worden opgenlaakt.
Zo zal ik in paragraaf 2 uiteenzetteii welke regels 'overall' het beste voldoen aan het
ideaalliiodel. Verder geefik in deze paragraafaan of de beschernihig van de verkrijger varieert

al naar gelatig het type regels - bijvoorbeeld de aanneniing vati werk - dat van toepassing is op
de overeeilkonist tlissen partijen.

M.,0
Eii stel tiu eens dat de beschenizitig vati de verkrijger

varieert: \velke oplossing is dan denkbaar? Her antwoord is eveneens terug te vinden iii para-
graaf 2.  Eeii  aantal verschilpunten  tusseii het Belgische en Nederlandse recht wordr vervolgens
beschreven iii paragraaf 3.  Ik zal in paragraaf 4 voorts aangeven welke verbeteringen  voor de
toekonist gewenst zijn en itigaan op enkele meer algeniene punten waar het iii beide landeti
aan schort.  In paragraaf 5 staat de vraag centraal of de verkrijger het bee kati worden be-
schemid door middel vati zelli·egulering ofdoor overheidsitigrijpen."17 Tot slot: geefik iii para-
graaf 6  aan tot \velke vervolgacties  het  verrichte  onderzoek  aanleiditig kati  geven.

2           'Ranking' van de regels en het verschil in beschernling

2.1 'Ratiki,ig' van de regels

Welk type bijzoiidere regels voldoet her beste aan het ide,altiiodel: de regeling vati de
aaiuietiling van werk, de regeling vati de koop, de Belgische W.B. ot-de Nederlatidse KA/AV
niet bijbehorende GIW-regeling? Het is nioeiliuk daar een vastondij,id antwoord op te geven.
Een specifieke regeling - bijvoorbeeld de ammeinitig van werk - kati in het kader van
uitgangspunt 6 inmiers ideaal zijii en in het kader vati ukgan pmx 1(i juht beperkingen
vertonen. ik nieen tkietteniin dat er toch iets kali worden gezegd over de niate waarin de
verschillende typen regels ideaal zijn.

*5  Zie voor eeti overzicht vati deze uitgaiigsputiten  hoofdstuk  3  paragraal- 4.

Rw·  Zie hoofdstuk 4 paragraaf 3.
.('-

Zie hoofdquk I paragraaf 4.2.1.
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2.1.1 Als sleclitste tlit de bits

De verkrijger kan iii Nederland en Belgif aan de regeling van de koop de miliste beschenning
ontlenen. Ik noeni enkele voorbeelden.
De verkrijger is iii het kader vaii de koopregeliiig oiider nuer slecht beschemid wanneer het
om inforniatievoorziening gaat. Her belang van voldoende infomiatie staar centraal iii de
uitgatigsputiveti 3 t/1118. Deze uitgatigspunten zijn gericht op het tijdig sigtialeren en beheerseti

vati probletiien eti stinizileren partijeti 0111 probleinen - als deze zich desondanks voordoen - op
St,>icooperatieve wijze op te lossen.     Zo nioet de verkrijger op grond van uitiptigspunt ti - voorall

gaatid aan de totstindkoniing vati de overeetikotiist - geftifonneerd zijii over de kwaliteit vati de
woiling, de te betalen prijs en de datum waarop de woizing wordt opgeleverd. De koopregels
vati beide landen beantwoordeli echter iliet aaii deze gedachte.

Eeti ander uitgatigsputit waariti 'itifi)171iatie' eeti sleutelwoord is, betreft uitgangspunt 8. De
regels nioeten op grotid \·ati dir uitgaligSpullt waarborgen dat de verkrijger djdeils de uitvoe-
ritig geinfomieerd is over de prijs- en tijdgevolgen van een door hem opgedragen kwaliteits-
wijziging. Er bestaan geen Belgische en Nederlandse koopregels waaraan de verkrijger de
vereiste beschenning kan ontlenen. Voor een decl is dat overigens wel te verklaren. Een koper
vaii een nieuwbouwwonitig heeft i11111iers doorg:lans weinig keuzevrijheid eti zal- als gevolg
daarvan - inogelijk mitider snel een kwaliteitswijzigiiig kiinnen opdragen. Het gebrek aan
beschertilitig blijft tiietretiiiti betreuretiswaardig, otiidat er zich ook in het kader van een
koopovereetikotiist situaties kittinen voordoen waarin de verkrijger nieenverk wetist op te
dragen. Eeii iindere verklaritig voor her gebrek aan itiforniatie tijdens de uitvoering is dat de
Belgische en Nederlandse regelgever 111eer aatidacht hebben voor de koper van roeretide
zaken. Een roerende zaak kan imiiielijk vaik kant-en-klaar worden meegetionien, waardoor
de behoefte aan ittorniatie over prijs- en tijdgevolgen van tiieerwerk niinder zal zijn
Hoewel her voorgaande wellicht aiiders doet vertiioedeti, zijii de koopregels tiiet alleen voor
wat betreft het itifomiatieaspect voor verbetering vatbaar. Deze regels voldoen ook slecht aan

de uitgangsputiten die betrekking hebben op het vaststellen en etii,ctueren van rechten en
plichten vati partijeti  ingeval vati een probleeni.  Ik doel dan op  de uitgangspunten 9 t/iii  14. 899

Te  detiken  valt  aaii   uitgangsputit   13   op   grond  waarvan de verkrijger  lia   de  oplevering  eeii
reele niogelijkheid moet hebben oni de iii beginsel aatisprakelijke verschatier ook daadwer-
kelijk aailsprakelijk   Ie   kuimen    houden voor kwaliteitsgebreken.   I)e koopregeling bevat   iii
beide landen weliswaar ter z£ike relevante regels, tiiaar voldoet desondanks iiiet aaii ukgatig -
punt  13. Een ander voorbeeld betreft  uitgangspunt  14.  De koopregels beantwoorden iii beide
landeti ook niet aati dit ilitgaligipullt, waardoor de verkrijger geell beroep kati doen op
waarborgeti itidien de verschall-er bijvoorbeeld 01111iachtig is 0111 op tijd een deugdelijke
wotiing  te  verschagen  ot-kwaliteitsgebreketi  aaii eeti opgeleverde woning  te  herstellen.

2.1.2 1 lid delll w tig

Waar de regelitig van de koop vaak in het geheel geen relevante regels bevat, heeti de
regelgever iii her kader van de aaillietiiingsregeling nicer aandacht voor de belatigen van de
verkrijger. Weder0111 110elll ik enkele voorbeelden.

w"R  Zie hootilstuk 3 paragraat 3.1 t/1113.2.3.3.
h'M  Zie hootilstuk 3 paragraat-3.3 t/Ill 3.8.
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De verkrijger moet op grotid van ititgangspunt 4ii - vooratip:Ind aan de totstandkoniing vati
de overeetikomst - goed geinfortneerd zijn over de risico's die aan het venvezetilijkeii vati zijn
kwaliteits-, prijs- en tijdverwachtilig in de weg kunnen staan. Aiiders dan de koopregeling
bevat de regeling van de aanneniing van werk iii beide landen wel een voorziening die - zij
het beperkt - tegetiioet konit aaii uitgangspunt 4ii. Ik wijs op de precontractuele intortnatie-
of waarschuwitigsplicht vati de verschaffer tegen risico's. Waarbij ik wel opmerk dat de
Nederlandse waarscliziwitigsplicht beter tegeinoet konit aan uitgangspunt dii dan de Belgische
itifoniiatieplichi.
Een ander voorbeeld betrefi uitgangspunt 6 waaruit volgt dat de verkrijger gedurende de
uitvoering geftifoniieerd meet zijn over de vorderingeti vati de bouw. De Belgische en
Nederlandse verkrijger zijn in het kader van de regeling van de aaimeniing van werk op dit
pzint aanzietilijk beter geitifornieerd daii de koper van eeti woizitig. Ik wijs op het toezichts-
recht van de verkrijger. De beperkte(re) blik vaii de regelgever ten aanzien van de kooprege-
litig zou wel eens het gevolg kunneti zijii van een eenzijdige belangstelling voor de koop van
roereiide zaken. Deze zaken hebben over het algemeen een korte tabricagetijd, waardoor de
koper vati een roerende zaak tiiinder behoette heeft oni op de hoogte te blijven van de
vorderingen van de bouw.
De verschillen met de koopregels zijn voorts wat niinder groot waiineer we de uitgangsputiten
9  t/iii 14 bekijken. Zo voldoet noch  de  koop  noch  de  aanneming regeling aaii  uitgangspunt
9i. De regels moeten op grond van dit uitg,ingspunt waarborgen dat de verschalfer de over-
eengekonien kwaliteit van de woning niet niag wijzigen, tenzij een wijziging van de kwaliteit
tijdens de uitvoering tioodzakelijk is gebleken, de verschaffer de verkrijger intonneert, de ver-
krijger vaii de overeetikotiist afkaii en de verkrijger recht heck op vergoediiig van het geledeii
nadeel. Eeti ander voorbeeld betrefi  uitgangspunt   14 op groiid waarvaii de verkrijger  eeii
beroep Illoet kunneii doen op een waarborg als de verschaffer door insolventie bijvoorbeeld
onmachtig is op tijd een deugdelijke wollitig te verschalen of kwaliteitsgebrekeii aaii eeii
opgeleverde wotiing te herstellen. Zowel de koop- als de aannenungsregeling bevatten geen
relevante regels iii deze11.

2.1.3 Als beste t,it de btis

Als beste uit de bus koiiien de KA/AV 111et bijbehorende GIW-regeling en de W.B. Dit is
overigens weinig verrasseiid, wanneer meti bedetikt dat de KA/AV niet bijbehoretide GIW-
regeling en de W.B specifiek zijii toegespitst op consuiiientenbouw, terwijl de regelingeti vati
de aatinetiiing van werk en de koop een veel groter toepassingsgebied hebben. Dit gegeveti
maakt dat een genuanceerd oordeel over de beste regeling hier op zijn plaats is. ik tioetil in her
navolgeilde nietteniiti een aantal voordelen van de KA/AV niet bijbehorende GIW-regelitig
en de W.B. ten opzichte van de overige typen regels.
Een opmerkelijk verschil met de regeling van de koop en de aanneming van werk is dat de
(precontractuele) infonnatievoorziening iii de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling en de
W.B. aanzienluk beter is gewaarborgd. Zo beoogt art. 7 W.B. de verkrijger - voorati:amid aan
de cotitractsluiting - te itifonneren over zijii  rechteii en plichten (Uitgangsplint 4i).  Een  nier
art. 7 W.B. vergelijkbare regeling treft meti aan iii de KA/AV met bijbehorende GIW-regelitig.
Zie bijvoorbeeld onderdeel Il en ill van de KA. Ik wijs verder ook op art. 7 lid 1.io. lid 3 AV
(KA).    De    verkrijger    is op grond   vati    deze    bepaling    goed    geit fortiieerd    over    de    prijs-    eli
tijdgevolgen vati eeti opgedragen kwaliteitswijzigitig (uitgaligspunt 8). Waar de Nederlandse
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koop- eli aaililemingsregels niet beatinvoorden aan uitgangspunt 8, biedt de KA/AV met

bijbehoretide GIW-regeling de verkrijger derhalve wel voldoende bescherming.
Het is voorts toe te juichen dat de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling en de W.B. -
anders dan de overige regels - waarborgen ten behoeve van de verkrijger keinieti, waardoor zij
de   eijige   regels   zijn   die   aan   uitgangspunt    14   tegenioetkonien.    En de verkrijger aldus
beschernien tegen een onwillige en 011111achtige verschaffer. Ik noeni voor wat betreti Belgie
de  5  en   1 (* 1% waarborgen  en  voor  wat  betreti  Nederland  de  insolventie-  en  gebrekenwaar-
borg. De Belgische 5 en 1(}C)% waarborgeii voldoen overigens wel niinder goed aan uitgangs-
punt  14 dati de Nederlandse waarborgen. Ik kolll daar op tenig iii paragraat- 3.2.4. De wijze
van geschiloplossing is rot slot veel beter geregeld in het kader van de KA/AV 111et bijbe-

horende GIW-regelitig dan in het kader van de overige Nederlatidse regels. Ik wijs op de vrij
izieuwe procedure voor het AIC: en uitgangsputit  11.

2.2 Het versdiil iii besclien,tilig

Vooropgesteld diellt te worden dat her voor de beschertijirig van de verkrijger nier iiiag
uittilaken iii welk type bouwprocesiiiodel partijen verkeren en welke regeling (koop.
aanneming van werk etc.) van toepassing is. Het kan iliet Zo zijn dat een verkrijger op eeti
bepaald pililt Wei goed beschertiid is ii,die,i bijvoorbeeld de KA/AV illet bijbehorende GIW-
regeling van toepassing zijn, niaar dat dit iliet het geval is wantieer dezelfde overeetikonist
ttisseti  partijeti \\·ordt gekwalificeerd als  koop.  De werkelijkheid is  anders.  Ik  hoef alleen iiiaar
te verwijzeti naar paraw,aaf 2.1 liierboveti.
De vraag konit echter boven of het uiteetilopeii van de beschemiing van de verkrijger -
alhatikelijk van de toepasselijke regels - wel eeti probleetii is. Een niogelijke redeneritig van de
regelgever kati inwiers zijn dat cell aparte voorziening in de Belgische regeling van de koop en
de aannemitig van werk overbodig is, onidat de W.B. reeds een relevance regel bevat. Vati
belang daarbij is dat de W.B. op verschillende typen overeenkonisten vati toepassing kan zijn.
Wat ecliter indien de W.B iliet volledig voldoet aan een bepaald uitgangsputit? Er is dan wel
degelijk sprake van eeti probleetii. Hoe zit dir in Nederland? De Nederlandse regelgever kati
hebben gedacht dat regulerend optreden ten aanzieti van de koop- en aannenlingsregeling iliet
nodig is, onidat de verkrijger reeds voldoeiide is beschemid krachtens zelfregulering. Ik doel
op de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling. Wat hij dan in de eerste plaats over het hoofd
ziet. is dat de toepasselijkheid van de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling expliciet 111oet

wordeii overeetigekotiien alvoreiis de verkrijger eeti beroep op deze regels toekomt. Deze
regels zijn bovendieti niet op ieder bouwprocesniodel van toepassing Verder is gebleken dat
de KA/AV niet bijbehorende GIW-regelitig de verkrijger niet steeds de vereiste bescherming
bieden. Er is evetiwel tiieer. De regelgever kan in beide latideti naiizelijk ook hebben getiieend
dat de verkrijger reeds beschemiing kati otitletieti aail het getiiene reclit, waardoor eeti
bijzondere regel geenszins noodzakelijk is. Een dergelijke gedachte berust evenwel op een zeer
optiiizisti<che voorstelling van zaken. Het geniene recht biedt de verkrijger in veel gevallen

tiatiielijk geen (ideale) beschertiling.
Her voretistaaiide overzietide. is het uiteenlopen vail de beschemiitig van de verkrijger iii veel

gevallen daadwerkelijk een probleem. Kati het beter? En zo ja hoe? Deze vragen zal ik in de
volgetide paragraat-proberen te beantwoordeti.
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2.-1 Ee,i titoilcleotitr,ict

2.3.1 Waarot,1 ecti itiodelcoiltract?

De regelgever kati een niodelcotitract tortiiuleren 0111 a£iii de uiteenlopetide bescherniing van
de verkrijger regetizoet te kotiieti. Dit iliodelcontract tiioet dan, net zoals de W.B. dat iii
Belgie is, van toepassing zijn Op 111eerdere typen bouwprocesniodelleti. 0111 dit te kittineti
bewerkstelligen, illoet het toepassingsgebied van het niodelcontract zo ruim 11iogelijk wordeti
gefomizileerd. Tevens is detikbair dat liet contract op bepaalde punten keuzeniogelijkheden
bevat. Een bepaling itizake het verkrijgen van de juiste hoeveelheid grotid is iii bouwproces-
111odel 291.1 -Oll .»"

, 1        en  6   -  ininiers  overbodig.'",3  Een  niodelcontract  maakt  het  voor een verkrij-
ger al met al niogelijk te kiezen voor het type bouwprocesmodel dat bij heni past, zotider her
risico te lopen dat het cotitract tiiet ofeilkel deels op dit model van toepassing is.

2.3.2 De (hit,beli·.flitiaic va,1 mi „10(It'lio,itract

Zeker   niet alle cotisitinentbeschermende regels   -   die in hoofdstuk   5   en   6   aaii   de   orde   zijii
gekonien - zijn dwingendrechtelijk van aard. De verkrijger loopt daardoor het risico aan een
ideale regel geen beschertiiitig te kutitien oiitlenen, oiiidat de verschatier deze regel kan
'wegcontracteren'. Zo wordt de Belgische regel inzake de dubbele oplevering soiiis liiet
voeten getredeti iii de zin dat partijen iii de praktijk overeetikomen, dat reeds de voorlopige
oplevering de aanvaarding vati de wonitig iinpliceert. Van een waarborgperiode waarbilitie 11
de verkrijger zijn woning op gebreken kein cotitroleren is dan geen sprake lileer (uitgangspunt
10i).  Ik ben in de hootilstukken 5 en 6 voorbijgegaan aan de vraag of een regel dwitigend-
rechtelijk vaii aard is of tiiet. Het ging 111ij er veeleer oin na te gaan of de inhoud van een regel
voldoet aan het ideaalinodel. Een inhoudelijk toereiketide beschenning is inuiiers de eerste te
passeren drenipel. De verkrijger heeft nu eeimiaal weinig aan dwingendrechtelijke regel X,
wanneer die regel he111 onvoldoende beschemiing biedt. Watineer vooniielde drempel echter
gepasseerd is, rijst de vraag hoe nien een ideale bescherming van de verkrijger het beste kati
atilwingen. Het antwoord op deze vraag hangt samen met de tweeledige tiirictie van her
niodelcotitract. Eeii niodelcontract kati er naiiielijk eveneens toe leiden dat de verschaffer de
bepalingen  vali  het colitract 11iet zoniaar kan  'wegcotitracteren'
Hoe kan dit worden bewerkstelligd? Eeii treffend voorbeeld is art. 12 KA. Dit artikel bepaalt:
'Afwijkitigeii vaii het iii het hoofd van deze akte genoenide niodel van de koop-/aannetilings-
overeenkomst en van de daarin van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, die tell
nadele van de verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestetimiing
verleend door ot-namens het GIW als bedoeld in artikel 9'. Een niogelijke bescherndng itizake
het 'wegcontracteren' kati derhalve de ilietigverklaring van een vaii het tiiodelcontract
ativijkende, en voor de verkrijger nadelige, bepaling zijn.
Het is echter ook niogelijk 0111 de verschaffer op een positievere wijze te prikkeleti 0111 een
1110delcontract (ongewijzigd) te hantereti. Daartoe dient allereerst bij de verkrijger her beset-
aatiwezig te zijn dat hij beter tiier ee,1 verschaffer kati contracteren die een nlodelcontract

9'  De verkrijger verschatide grond en de verschaffer bouwt tiaar hetotitwerp valide verkrijger eni woilitig.
wl  De verkrijger bretigt de grozid iii eii de vers,hafTer zorgt Koor het oiitwerp eii de uit\'oeriiig
·,:,2    De  verkbjger  bretigt  de  grotid  iii  eii  oet-etit  eeti  substantiE|e  itivloed  uit  op  het  standaardotimerp  vati  tie

verse-haffer die de woiiitig bouwt.
'M'.i  Zie voor ee,1 overzicht vati Lie verschille,ide bouwprocesniodelle,1 hoof&nik 4 paragraaf 2.3.
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gebruikt. Het feit dat de Nederlandse verkrijger veelal een GIW-contract sluit, wijst uit dat her
9114           ··

belang vati het GIW-contract in Nederland aardig is doorgedrongen.   Belgit kent niijns
inziens daarentegen geen in algeniene voorwaarden neergelegde en op grote schaal gebruikte
regelgevitig." 4   Ik   wijs  evetiwel   op  het  Qiialibouw-label: eeti kwaliteitslabel  voor de Vlaaiilse

.»16bourvsector. Dit label is bedoeld voor erkeiide aaritietiiers die hun klanten eeti bepaalde
kwaliteit willen bieden en voor verkrijgers die willen weten niet wie ze iii zee gaan. War is nit
het voordeel van zo'n label voor de verschaffer? Het is denkb:tar dat een verkrijger eerder 1llet

een verschaffer in zee gaat die een Qualibouw-label heeli.9'17 Het best:aan van een kwaliteit<la-

bel bewerkstelligt al niet al dat eeti verschaffer die een dergelijk label nog niet heeft, wordt
geprikkeld om her te verwerven. Eli daartiiee bell ik aanbeland bij de positievere prikkel oni
eeti modelcontract (ongewijzigd) te hantereti. Wanneer de eisen die worden gesteld aan het
mogen voeren van het Qualibouw-label worden uitgebreid tiiet her gebruik van een ongewij-
zigd niodelcontract, zou het gebruik vati het contract natiielijk worden gestiniuleerd On her
afwijketi daarvan worden tegengegami.

2.3.3 Em Inodeko,itraa 01 de rot t'mi 'Owrig' redit

Zouden ille regels voortaan in een 1110delcontract tenig te vinden inoeten zijn? En zijn de
reclitspraak, het get i ietie recht en de regeling van de koop en de aailtienlitig vati werk 11iet
111eer relevant bij het bepalen van de rechtspositie van de verkrijger? Een dergelijke
stellinglianie zou te kort door de bocht zijn. Het is ondoenlijk oni de rechtspositie van de
verkrijger uitputtend iii 66n overeetikonist te regelen. Nog los van het feit dat dit ondoenlijk
is. is het ook iliet altijd nodig. Eeti beroep op liet geniene recht kati soms bijvoorbeeld
volst:1.111. Hiervoor bleek ilietteniin ook dat s0111111ige regels deniiate specifiek ofjuist algetiieeti

zon dat eeti verkrijger er tiaar atialogie niet zonder nieer eeti beroep op kan doen. Een goed
voorbeeld hiervan  is  de  -  precontractuele  -  itifortiiatie-  of niededelingsplicht  vall de verkoper,
zoals deze iii het kader van de uitgatigspunten 4 en 7 aaii de orde kwani. Zo bleek er op de
verkoper op grond van de huidige regels wel degelijk  een  infortiiatie- of niededelingsplicht te
rusten, maar is het de vmag of deze plicht er ook op is gericht oni de verkrijger te itifornieren

over de aspecteli prijs, tijd en kwaliteit. 111 dergelijke gevalleti is aldzis wel eeti specifieke regel

nodig die ziet op de beschenning van de verkrijger.

'"4  Waar gebritik wordt getii aakt vati eeti koop-/aalitiei,litigsc)vereetikoitist als coiitracts\·omi worilt ittimers iii
bijiia  91 YM,  van  de  gevalle,i  gekozeti  voor  de  koop-/amitienlilig,overeetikonist  en  de  bijbehorende  alleme-
tie voonvaardeti vati het GIW. Zie E. Bruggetiiati, 'Koop-/aaittietilitigsovereetikomst'. iii: E.M. Brligge-
iiiati e.a., Prakti/kbock contr,lat·ra, in d,· lk,int:  histimut roor Bouwrecht:  's-Gravellhage 21 KI-7, p.  156.

'••5    Er  best:lat welim·aar  een  'Algemene  aaiitienlitigsovereetikonist  roor de  bouw  van  een  woiling  en  de  Ver-
zoeiliiigfcoiiiissie Bouw', iiiaar otiduidelijk is ot deze door partijeli - liet als iii Nederland - Li het niere,1-
deel vati de gevalle„ wor(it gebruikt.

,.
Qualibouw is her kwaliteitslabel voor de Vlaaiiise aatitie,iiers eii CoQual is het k\,·aliteitslibel \·oor de

WaIlse bow·onderlienlitigen
"'-  Zie <www.qualiboziw.be/itidex,cliii?cat=2.protessioital&sub=label&·pag=2>. Eeti atider voordeel is dat de

vet· chafer op directe wijze 'feedback' krijgt vati de verkrijger, waardoor het verbetereti van zijii prestaties
weldra tiiaatwerk is. Zie <www.qualibouw.be/i,idex.efiii?cat=2protessional&sub=label&pag=2>.
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3 Belgia versus Nederland

3.1 E,ikcle alge,itetic versdtilptilltcll

De (vervolg)vraag rust of er russell beide landen veel verschilptiliten zijii aail te wijzeii.  Ik
meen van wel. Voor de Nederlandse regeling van de aannenling van werk voorziet titel 7.12
NBW bijvoorbeeld iii eeti satiietihangend regelstelsel waarin de voomaaniste aspecten van de
rechtsverhouding tussen de verkrijger en de verschaffer geregeld zijn. Belgif moet het
daarentegeii stellen met de fragnientarische regeling iii de arrt. 1787-1799 BBW. De Belgische
W.B. voorziet verder iii een uitgebreid en sanienhangend stelsel vati wettelijke regels op het
terrein van de coilsumentenbouw. Terwijl zich iii Nederland buiten de wet oni een autonooni,
door de branche zelfontwikkeld, consumentenbouwrecht heck gevormid. Dit autonome recht is
vastgelegd in algeniene voorwaarden die tot stand zij11 gekonien iii overleg tzisseti het bouw-
bedrijGleven en consunientenorganisaties. Er zijn voorts uiteraard ook specifiekere verschil-
punten te noenien tussen de regels in beide landeti. Eeii aantal van deze verschilpunten is in de
vorige paragrakn reeds de revue gepasseerd. Ik zou iii het ilavolgende een aantal concrete
verschillen iliettetiliii nog wat nader willen benoonen en analysereti.

3.2 Etikele specificke versdzilpwitcti

3.2.1 De tiood:cikeliike ittedeii,e,·12ii,g vatz de verkri iger

Uitgatigiptint 3 beoogt de verschaffer bescherniing te bieden, wantieer deze te maken krijgt
niet een verkrijger die weigert zijn niedewerking te verlenen. Het genieetirechtelijke art. 6:58
NBW beschernit de verschafTer onder meer wailtieer de verkrijger Zjn kwaliteitseisen iliet keti-
baar maakt. De Nederlandse schuldeiser is op grond van dit artikel imliiers in schuldeisersver-
zuini, wanlieer nakonling van de verbilitellis wordt verhinderd doordat hij de daartoe noodzake-
lijke medewerking niet verleent. Het Belgische genieenrechtelijke leerstuk van schuldeisers-
verzuini vertoont gelijkenissen niet voonneld artikel. Hiervoor zagen we echter dat de effectivi-
teit van de beschernling vati de verschaffer op grond van deze gemeenrechtelijke regels in beide
landen te wensen over laat
Wat daarvan ook moge zijn, waar schuilt het versdiii tussen de Nederlandse en Belgische regels
iii? Vooropgesteld kati worden dat het bijzondere art. 7:31 NBW itizake de regeling van de
koop beter voldoet ami uitgangspunt 3 dan de hiervoor genoeinde genieeilrechtelijke regels.
De Nederlandse verkoper kan op grond van voormeld artikel zelf- niet inachmeliling van de
hetii bekende behoet-ten van de koper - tot specificatie overgaan, indien eeti koper bevoegd is
oni de zaak liader te specificeren niaar daarniee in  verzuim  is.  Dit is  toe te juichen. Niet zelden
zal een verschaffer de woning iminers zonder (veel) oponthoud gewoon wensen afte bouwen.
Een met art. 7:31 NBW vergelijkbare regel is niet gegeven iii de Belgische regeling van de
koop. Er is op dit putit derhalve sprake van een verschil tussen BelgiB en Nederland.

3.2.2 De Nederlatidse bede,iktiid e,1 de Belgisclic bezimii,tgstenniin

Zowel het NBW en de KA/AV 111et bijbehorende GIW-regeling enerzijds als de Belgische
W.B. anderzijds beogen te verzekeren dat de verkrijger goed geintornieerd is over de
overeenkonist. Deze bedoeling is - in het kader van uitgangspunt 5 (reflectieperiode) - echter
op uiteeillopende wijze uitgewerkt. Krachtens de artt. 7:766 lid 1 jo. lid 2, 7.2 lid 1.io. lid 2

217



HOOFDSTUK 7

NBW en 2 KA krijgt de Nederlandse verkrijger een bedenktijd van drie respectievelijk zeven

dagen. De verkrijger kan gedurende de bedenktijd de overeenkonist ontbinden. De W.B. zoekt

de bescherming van de verkrijger nieer ill de preventieve steer. Volgens art. 7 W.B. nioet de
overeenkoiilst tianielijk itlfortilatie bevatten over een groot aantal expliciet aangegeven

otiderwerpen en nioet, alvorens de overeenkonat kan worden gesloten, eeii beziinungstennijn
iii acht worden genomen van 15 dagen.
De   15 dagen durende bezinningstermijn  is  dus  min  of meer te beschouwen  als  een  drempel
die partijen in BelgiB nioeten trotseren alvorens zij na de voorbesprekingen een contract
kuiltien sluiten. Dit levert een verschil Op 111et de Nederlandse situatie. Iii Nederland koint de
overeenkonist tia wilsovereensteniming tussen partijen direct tot sund, niaar kan deze bitltieti
drie respectievelijk zeven dagen door de verkrijger weer worden ontbonden. Naast dir verschil in
tijdstip Vall totstandkonling van de overeenkonist, lopen de bezinningstern®n en de bedenktijd
ook op een ander belangrijk punt uiteen. Anders dan in Nederland heefi de Belgische
verkrijger nier het recht om kosteloos en zonder opgaafvan reden van de overeetikonist af te
zieti. Dir verklaart waarschijnlijk het verschil in ternlinologie van beide latiden: bedetiktijd of
bezinningstermijn

3.2.3 Ecu goed get 11.foniwerde aa,ivaarditigsbeslissillg

De regels 111oeten op grond van uitgangspunt 1()i waarborgen dat de verkrijger op het
1110nient van oplevering goed geinfornieerd een aanvaardingsbeslissing kan nemen. Een regel
die vati deze gedachte blijkt geeft, is de Belgische dubbele opleveritig. Een dubbele oplevering
is in het kader van de regeling van de aaimeniing van werk en de koop genieengoed en op
grond van art. 9 W.B. zelfs verplicht. De dubbele oplevernig valt uiteen in een voorlopige en
een definitieve oplevering. Er zit veelal een periode van niitiiniaal 6611 jaar russen de
voorlopige en definitieve oplevering. De verkrijger beschikt iii BelgiB derhalve over een
waarborgperiode van 66n jaar, waarbinnen hij de kwaliteit van de woning kan controleren
alvorens de woiling te aativaarden. De Belgische regelgever voorkomt kennelijk liever nadeel
dan dat hij nadeel achterafmoet conipenseren.
Anders dan in Belgif kent men in Nederland geen dubbele oplevering. Het Nederlandse recht
voorziet echter wel iii bepalingen die een rol zouden kunnen spelen in het kader van
uitgangspunt 1()i. Zo voorkonien de artt. 7:768, 7:8-io. 7:768 NBW en 15 AV (KA) weliswaar
niet dat de verkrijger een voorbarige aanvaardingsbeslissing tieetiit, 111aar heeft de verkrijger
gedurende drie maanden na de oplevering wel een stok achter de deur om herstel af te dwin-
gen van gebreken die zich in deze periode voordoen. Deze regels bieden de verkrijger zeker
iets positieR, tiiaar van een waarborg iii  de context van uitgangspunt  10i is geen sprake.  Art.  18
lid 1 AV (KA) voldoet gelukkig wat beter. De verschaker garandeert de wonitig op grond van
dit artikel gedurende zes niaanden tia de oplevenng tegen daarin aan de dag getredeii tekort-
kotilitigen. Hoe men het evenwel ook wendt of keert. art.  18 lid  1  AV (KA) beatitwoordt
enkel itidirect en dan nog niaar beperkt aaii uitgangspunt 1 ()i.

3.2.4 De ziwarborge,i

Hoewel de regels van beide landell waarborgen in de zin van  uitgangspunt  14 bevatten,  zijn  er
grote verschillen aan te wijzen tussen Nederland en Belgie. De Belgische W.B. kent twee
soorten waarborgen:  de 5% waarborg van  erkende aantieniers en  de  1 (11)% waarborg van niet-
erkende.zatitieniers. Bij de beschennitig die de W.B. de verkrijger biedt door niiddel van 5%
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en  1 (Ic)% waarborgen zijii  kanttekeiiiiigen  te  plaarsen.  Zo zozideti bijvoorbeeld alle verschallers

een eii dezeltde dekknid, waarborg aan de verkrijger tiioeten verstrekketi. De 5% waarborg van
erkeiide verschaffers lijkt iianielijk volstrekt onvoldoende 0111 een faillissenient van de
verschaffer  te  kiitinen  cotiipetisereti,  tenvijl  de   1 (}0% waarborg van niet-erkende  verschaffers
verder gaat dan liodig is.  Eenvoridiger eii juister lijkt het 0111 de verkrijger de niogelijkheid  Ie
bieden zich te beroepeti op los van de persoon van de verschaller staande en gepaste dekking
gevetide waarborgen.
Het onderscheid tussen erkende en niet-erkende verschaffers zien we gelukkig niet terug iii
Nederlatid. De dekkingsperceiitages vati de Nederlandse waarborgen - die we terug vindeti iii
de KA/AV 111et bijbehorende GIW-regelitig - k0111eii illij ten opzichte van de Belgische
dekkitigspercetitages  (5  en   10(1%)  bovetidien  nicer  passend  voor.

4 Voor verbetering vatbaar

4.1 De 011,vatig i,mi de herstcloperatie

Het vorenstaande overziende, konit de vraag boven  of de regelgever iii beide latiden  voor een
grootscheepse hersteloperatie staat. Naar ik ineen zal dit in bepaalde gevallen nieevallen. Zo
voldoen een amital regels in de kern reeds aan het ideaahiiodel, niaar laat de uitwerking ervati
tiog Ie wensen over. Als voorbeeld kan worden genoeiiid de Nederlandse wettelijke bedenk
tijd. De Nederlaiidse verkrijger heeti iii theorie weliswaar het recht oin geduretide drie dageii
belatigrijke intorniatie in te witmen over zijn nieuwe woning en tenig te koilien op eeti
eventueel ondoordacht getionien beslissing, ni:tar de gestelde ternlijn van drie dageti is
daarvoor veel te kort. Verder is het zo dat sotiiniige regels in beginsel wel (77/ voorzietiilig
bevatteii die aaii het ideaalmodel zori kuiinen voldoen, inaar deze voorziening zo specifiek of
jziist zo algenieen is dat eeii verkn iger er naar atialogie niet zonder nicer eeii beroep op kati
doeti. Voor deze regels geldi dit de bestaande voorzieningen wat dienen te worden uitgebreid
ofgespecificeerd. Een voorbeeld is in paragraaf 2.3.3 aan de orde gekomen en betreft de - pre-
contractuele - informatie-  of niededelingsplicht van de verkoper (uitgangspm* 4  mi  7).  Zoals
gezegd rust crop de verkoper iii beide latiden wel degelijk een  it tormatie-  of niededelings-
plicht, tiiaar is deze plicht niet specifiek genoeg 0111 te concluderen dat de bestaande regels

voldoen ian uitgangsputit 4 en 7.

4.2 Ee,i actital amibevelitige!1 eli elikele coticlitsies

4.2.1 Li.ist va,1 aa,ibel,eli,igen voor de Nederla,idse lt,etgever, recliter, colisti,liente,torganisaties etc.

Er blijven hoe dan ook geiioeg regels over die wel behoorlijk 1110eten worden a:ingepast. Men
zie het relatief groot aatital aanbevelingen  iii hootdstuk 5 en 6.  ik zoti veel voorbeeldeti van
aatibevelingen kunnen noemeti, niaar verwijs naar de navolgende schema's. De belangrijkste
amibevelitlgeti wordeil voor Nederl;ind en Belgie iii deze schetiia's per z,itgatigsputit
weergegeveii. Een en ander geschiedt iii relatief korte bewoordingen eii - oni herhalitig te
voorkoiiien - zonder onderscheid te meiken tusseil de verschillende typen regels.
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FIGUUR 19

UNGANGSPUNT 3
NOODZAKELIJKE MEDEWERKING VERKRUGER

•  de verschaffer moet de kwaliteitseiseti voor de verkrijger kuniien invulleti, itidien de
verkrijger weigerachtig blijft deze eiseii keiibaar te 111aken

•   de verschailer nioet de overeenkonist zotider rechterlijke tusselikotilst kuiitieii 011tbitideti,
iiidieii de verkrijger weigerachtig blijft zijn kwaliteitseisen kellbaar te maken

•   de verschaffer moet nakonziiig kunliell vorderen van de door de verkrijger te verrichten

opleveringshandelingen
•   er illoet eeti mogelijkheid bestaaii tot stilzwijgende aanvaarditig van de woning door de

verkrijger, indien deze zijn medewerking niet verleent Jan de opleverilig
•   er nioet een concrete tenrun worden gesteld waarbiiitieti de wotiing stilzwugetid \\·ordt

geaclit te zijil aanvaard
UITGANGSPUNT 4

PRECONTRACTUELE INFORMATIE
•    partijen nioeten een overeetikonist sluiten mdem bepaalde mitiiniutii inhoud
•   er dient op de verschaffer eeti precontractuele waarschuwingplicht te nisten itizake prijs,-

tlid- eii kwaliteitsrisico's
UITGANGSPUNT 5

REFLECTIEPERIODE
•        de  verkrijger nioet eeti  reflectieperiode vati  7  dagen  hebben  0111  lia  te  gaan  of hij  - tegen  de

gestelde voorwaarden - uberhaupt wel een nieuwe wotiitig wenst
UITGANGSPUNT 6

VORDERINGEN BOUW
•   de verschaffer moet op bepaalde tijdstippeii inforniatie verschaffen over concrete aspecteii

inzake de vorderingen van de bouw
UNGANGSPUNT 7

PRUS-, TUD- EN KWALITEITSRISICO'S TUDENS UITVOERING
•   er dient op de verschaffer tijdens de uitvoering een waarschuwingsplicht te rusteii itizake

prifs,- tijd- en kwaliteitsrisico's
UITGANGSPUNT 8

WUZIGINGEN DOOR VERKRUGER
•   er dient op de verschaffer een waarschuwingsplicht te nisten inzake prijs- en tijdgevolgen

v.711 door de verkti iger opgedrageti tizeenverk
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UITGANGSPUNT 9
WIJZIGINGEN DOOR VERSCHAFFER

•     er dient op de verschaffer een waarschuwingsplicht te rusten itizake een tijdens de uitvoering
gebleken noodzakelijke kwaliteitswijziging van de woning

•  de verkrijger nioet van de overeetikonist af kunnen ingeval vati een noodz.Ikelijke
kwaliteitswijziging vaii de woning

•  de verkrijger illoet recht hebben op een vergoeditig itigeval van eeti noocizakelijke
kwaliteitswijziging vail de woning

•    wantieer het verschil aisseti de \verkelijke en overeetigekotiieti perceeloppervlakte iliitider is
dan 5% dieiit de verkrijger iii beginsel reclit te hebben op conipensatie

•   waillieer het verschil tusseti de werkelijke eii overeengekoiiieti perceeloppervlakte Iiieer is
dan 5 111.lar tilinder dan 1(/% dient de verkrijger recht te hebben op eeii vergoeditig en 1110et
hij onder bepaalde voonvaarden  van  de  overeenkotiist  af kuimen

•   watitieer het verschil tussen de werkelijke eii overeengekonien perceeloppervlakte meer is
daii   1 (1% dieiit de verkrijger recht te hebben  op eeii vergoeding  en  illoet hij zonder Ilieer
vaii de overeenkonist afkunnen

UITGANGSPUNT 10
INFORMATIE OP MOMENT OPLEVERING

•   er dient op het nionient van oplevering op de verschaffer een spreekpliclit te nisteii voor
gebreketi die hij keiide of belioorde te kennen

•   het voorgaatide geldt Illet dieii verstatide dat geconstateerde en zonder onderzoek vast te
stelleti gebreketi voor rekenilig V.111 de verkrijger illoetell k0111eii

•     de verkrijger dient na de opleveritig recht te hebben op een garantieperiode of illoet een
beroep kz,inieii doeti op een 5%-regeliiig op grotid w#irvan hij bij de oplevering eeti deel
vaii de gelds0111 nog niet hoefi te betaleii

•    er dient op de verschaffer eeii directe(re) verplichting te rusten tot herstel van gecotistateerde
opleveritigsgebreken

•    gebreken nioeteii door de verschaffer bitinen een coiicrete tiidspanne wordeti hersteld
UITGANGSPUNT 11

BEVREDIGENDE GESCHILLENREGELING
•    eeti procedure 111oet een tilaxitiiale looptijd hebben van 6 niaandeti
•     er dietit expliciet aatidacht te best.zati voor beniiddeliiig tussen partijeti
•  betiiiddeliiig zoii niogelijk zelfs een vast otiderdeel van een procedure tusset, partijeii

moeteil zull
•     er dient eeti tiiogelijkheid tot hoger beroep voor de verkrijger opeii te sta.in

•  de verdeling van procedurekosten dietit - ingeval van eeti procedure voor het AIG -
tile,geli ik eveiiwichtiger te wordeii geii i.1.ikt

UITGANGSPUNT 12
AANSPRAKELUKHEID VERSCHAFFER EN VERKRUGER

•    er tiioet een 1110gelijkheid bestaan otii de Jansprakelijkheid voor geleden nadeel te verdeleii
tussen de verkrijger eti de verschaffer, hidieii dit nadeel 111eerdere oorzaken heefi

•     art. 6: 101 lid 1 NBW zou daarbij vertrekpunt nioeteii zull
•    m moet de schade wordeti verdeeld iii evenredigheid met de iiiate waarin de a.in ieder toe

te rekeneii 011istatidighedeii tot het nadeel hebbeii bijgedrageti
•     het voorgaande geldt illet dien verstande dat een billijkheidscorrectie mogelijk moet zijn
•   een verdeling van aansprakelijkheid inoet niogelijk Zijil ongeacht de aard van het geleden

nadeel
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UITGANGSPUNT 13
AANSPRAKEt.UKHEID NA OPLEVERING

•   er dieitt op het nioinetit van opleveritig op de verschaffer een spreekplicht te rusten voor
gebreken die hij kende ofbehoorde te kennen

•   het voorgaande geldt niet dien verstande dat gecotistateerde en zonder onderzoek vast te
stellen gebreken voor rekening vati de verkrijger moeten konien

•   geconstateerde en zonder onderzoek vast te stelle11 Tichtbare cnisrier grbrckc,i iiioeten echter
enkel voor rekening van de verkrijger konien, voor zover hij de gevolgeii tell tijde vati de

oplevering had kunnen overzien
•  het voorgaatide inipliceert dat tia opleveritig ziiet alleen verborgen gebreken 111.iar ook

zichtbare ernstige gebreken voor rekelling van de verschaffer nioeten kunnen konien
0    er inoet een concrete tijdspaime ketibaar zon, waarbitinen de verkrijger de verschaffer illoet

wijzeti op eeii gebrek dan wel eeii vordering 111oet instellen
•         de   verschaffer  illoet  gedurende   1( , jaar aansprakelijk  zijn voor verborgen gebreken  en  niet

voor bijvoorbeeld maar 5,5 jaar
•         de  huidige  2(,-iarige  aansprakelijkheidsduur van  de  verschaffer nioet worden bekort

UITGANGSPUNT 14
WAARBORGEN

•  de verkrijger 111Oet eeti beroep kunnen doeii op waarborgen zoals de insolventie- en
gebrekei,waarborg, ongeacht de op de overeetikotiist toepasseliike regels

4.2.2 Rist va,1 aa,ibeveli,Ne,1 voor de Belgiscite ti,ctgever, recliter, Misimiciite,wigailisatics etc.

FIGUUR 20

UITGANGSPUNT 3
NOODZAKELITICE MEDEWERKING VERICRUGER

•  de verschaffer iiioet de kwaliteitseisen voor de verkrijger kutitien invullen, bidien de
verkrijger weigeraclitig blijft deze eisen ketibaar te niaketi

•   de verschaiTer 1110et de overeenkotilst zonder rechterlijke tlisselikoziist kittitieii ontbitideii.
indieti de verkrijger weigerachtig blijft zijii eiseii ketibaar te tiwken

•     er moet een concrete temijn worden gesteld waarbintien de woning stilzwijgend wordt
geacht te ziiii aaiivaard

UrrGANGSPUNT 4
PRECONTRACTUELE INFORMATIE

•    partijen i]ioeten eeti overeenkoilist sluiten met eeil bepaalde millitlltlill itlhoud
•     er dieiit op de verschaffer een precontractuele itifonizatieplicht te nisten itizake prijs,- tijd-

en kwaliteitsrisico's
UITGANGSPUNT 5

REFLECTIEPERIODE
•         de  verkrijger illoet een reflectieperiode  Van 7 dageii hebben  om  na  te  gaail  of hij - tegen  de

gestelde voonvaarden - uberhaupt wel een nieuwe woning wenst
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UITGANGSPUNT 6
VORDERINGEN BOUW

•    er dient op de verschaffer een inforniatieplicht te rusten inzake de vorderingen van de bouw
•   de verschaffer illoet Op bepaalde tijdstippen informatie verschaiTen over concrete aspecteii

inzake de vorderingen vaii de bouw
UITGANGSPUNT 7

PRITS-, TUD- EN KWALITEITSRISICO'S TUDENS UITVOERING
•    er dient op de verschaffer tijdens de uitvoering een inforniatieplicht te rusteii inzake pros,-

tijd- en kwaliteitsrisico's
•     de verschaffer tiioet eeti mogelijkheid tot prijsaanpassing hebbeii

UITGANGSPUNT 8
WOZIGINGEN DOOR VERKRUGER

•   er dient op de verschaffer een inforniatieplicht te rusten itizake prijs- en tijdgevolgen van
door de verkrijger opgedragen nicer\verk

•        het schrifieliikheidsvereiste niag geeti  exclusief bewi istiliddel zi ili
UITGANGSPUNT 9

WIIZIGINGEN DOOR VERSCHAFFER
•   er dient op de verschaffer een inforniatieplicht te rusten inzake een tijdens de uitvoeritig

gebleken noodzakelijke kwaliteitswijzigiiig van de woning
•  de verkrijger moet van de overeenkonist af kuimen ingeval van een noodzakelijke

kwaliteitswijzigitig vati de woning
•  de verkrijger nioet recht hebben op een vergoeding ingeval van een noodzakelijke

kwaliteitswijzigilig van de woning
•  wantieer het verschil tllsfell de werkelijke en de overeengekomen perceeloppervlakte

niinder is dan 5% dient de verkrijger in beginsel recht te hebben op cotiipetisatie
•   wanneer het verschil tussen de werkelijke en overeetigekonien perceeloppervlakte tiieer is

daii 5 maar lilinder d.111 1()% dieiit de verkrijger recht te hebben op een vergoediiig eii illoet
liij onder bepaalde voorwaarden  van  de  overeetikoimt  af kuntien

•   waiweer het verschil tussen de werkelijke en overeengekonien perceeloppervlakte tiieer is
dan 1(YX, dient de verkrijger recht te hebben op een vergoeditig eii 1110et hij zotider nicer
van de overeenkonist afkunnen

UITGANGSPUNT 10
INFORMATIE OP MOMENT OPI.E RING

•  er dient op de verschaffer een directe(re) verplichting te rusten tot het herstel vaii
geconstateerde opleveringsgebreken

•     gebreken nioeten door de verschaffer bilineti een concrete tijdspanne wordeii hersteld
UITGANGSPUNT 11

BEVREDIGENDE GESCHILLENREGELING
•  de Verzoeniiigscoii izissie dietit bevoegd te zijii tot het beoordelen vail technische en

juridische geschillen
•     de Verzoeiiingscoiiniiissie dient bevoegd te zijn otigeacht het type overeenkoilist
•         er dient vooraf duidelijkheid  te  bestaan  over  het  door de verkrijger niaxitiiaal  te  betaleti

bedrag
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UITGANGSPUNT 12
AANSPRAKED[IKHEID VERSCHAFFER EN VERKRITGER

•    er nioet een mogelijkheid bestaan otii de aaiisprakelijkheid voor geleden nadeel te verdelen
tussen de verkrijger eli de verschaffer. itidien dit nadeel 111eerdere oorzaken heeft

•         art.  6: 1( I 1   lid  1   NBW  zou  daarbij  vertrekpunt  tiioeten  zijn
•    zo nioet de schade worden verdeeld in eveiirediglieid niet de tiiate waarin de aati ieder toe

te reketieti Oliistandighedeii tot het nadeel hebben bijgedrageti
•    het voorgaande geldt niet dien verstande dat eeti billijkheidscorrectie mogelijk moet zijn
•     een verdeling van aansprakelijkheid nioet niogelijk zijn ongeacht de aard van het geleden

nadeel

UITGANGSPUNT 13
AANSPRAKELUKHEID NA OPLEVERING

•   er dient op het moment van oplevering op de verschaffer een spreekplicht te rusteti voor

gebreketi die hij keiide ofbehoorde te ketine11
•   het voorgaaiide geldt tiiet dieii verstande dat geconstateerde en zonder onderzoek vast te

stellen gebreken voor rekening van de verkrijger moeten konieti
•   geconstateerde en zonder onderzoek vast te stellen ziditbare mistity gebrrkci, nioeten echter

etikel voor reketiiiig vati de verkrijger kotizen, voorzover hij de gevolgen ten tijde vati de

oplevering had kunnen overzien
•  eeti gebrek iiioet zowel een gebrek iii het tilateliaal kuimen zijii als eeii gebrek dat de

functionaliteit van de woning aantast
•    er nioet een coticrete tijdspanne kenbaar zijii, waarban de verkrijger de verschaffer mott

wijzen op een gebrek dan wel eeii vordering nioet itistellen
UITGANGSPUNT 14

WAARBORGEN
•     er 111ag geeti onderscheid nicer worden geniaakt tuffeii erkende en tiiet-erkende

verschaffers: iedere verschaffer nioet aan de verkrijger dezelfde waarborgen verschaffen,
ongeacht diens hoedanigheid

•     de huidige 5% waarborg van erkende verschaffers illoet worden opgewaardeerd
•    de verkrijger nioet ook ni de opleveritig een beroep kiintieti doen op eeti Ir Arborg

4.2.3 E,ikch· co,whisics

De lijst tiiet aalibevelingen overziende, zijn er elikele algetileile punteil re tioenien waaraaii het
iii beide landen schort. Anders gezegd: er loopt eeti rode draad door de lijst van ainbevelitigell.
Zo valt in de eerste plaats op dat de itiformatie-uitwisseling tussen partijen zowel in Nederland
als in Belgie te welisen over laat. De verkrijger beschikt in verschilletide flisen vaii de overeeti-
konist nieer bepaald over otivoldoende infortiiatie. Ik wijs bijvoorbeeld op de uitgatigsp,inten
4  (precontractuele  infortiiatie)  eti  8   (wijzigingen door verkrijger). De verkrijger beschikt  voor-
affand aan de totstandkoming van de overeetikotiist niet iii alle gevalle11 over de vereiste in--
toniiatie en heett evenniin voldoende infortiiatie over de prijs- en tijdgevolgen van eeti door
hei11 opgedragen wijziging. Het ontbreekt partijen iii beide landen voorts ook aan voldoende
specifieke itifomiatie. Zo zijn partijen gebaat bij infomiatie over de colicrete tenilun waarbitinen
eeii wotiitig door de verkrijger wordt geach[ te zijn aailvaard. eeti co, iaret tijdstip waarop de
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verschatier de verkrijger tiioet infonizereti over de vorderingen vati de bourv en een concrete

tijdspantie waarbintien gebreken inoeten worden hersteld.
Een blik op de lijst v.in aanbevelingeti wijst verder uit dat zowel de rei-krijger als de verschaffer
sotiis over onvoldoende actieniogelijklieden beschikken om adequaar Ie kutinen reageren op
eeti bepaalde situarie. Ik doel dan onder meer op de illogelijkheid 0111 de kwaliteitseisen vati de
verkrijger iii te vzillen (uitgangsputit 3) en de niogelijkheid voor de verkrijger 0111 v.iii de over-
eenkoliist at-te  kutinen  ingeval  vati  eeti  tioodzakelijke kwaliteitswijzigitig  (uitgatigsp,int  9), al-
thails het gebrek  aan   deze   mogelijkheden.   Een ander voorbeeld betrefi   uitgangspunt   13.   De
regels tiioeten op grotid vati dit uitgangspunt waarborgen dat de verkrijger 113 de oplevering
eeii reele niogelijkheid heeti otii de iii begitisel aansprakelijke verschaffer ook daadwerkelijk
aatisprakelijk te kittitien houden voor kwaliteitsgebreken. Daar schort het aan.
Het l.wue voorbeeld breiigr 111ij tot een atider 111eer algeineen punt. Ik doel op de sittiatie dat
de Nederlandse eii Belgische verkrijger tell tijde eii tia de opleveritig tiiaar zeer beperkt zijn

beschemid. Daardoor is er geen sprake van een deugdelijke besclierining van de verkrijger ge-
durende het gehele proces. Zo kan niet nanie de Nederlandse verkrijger de aatisprakelijkheid
van   de   verschaffer   na   de oplevering beperkt effectuereti   (uitgatigsputit    13).   En de Belgische
verkrijger kan tia de oplevering van de wotiing 111aar zeer beperkt eeti beroep doeti op waar-
borgen    op    grotid    waarvati een deugdelijke tiakoiilitig   is    gegaratideerd    (ziitgatigdputit    14)
Hoewel een opgeleverde wonitig zeker een bepaald kwaliteitsiliveau heeft, is de oplevering
geen 1110111etit waarop de bescheniiitig van de verkrijger abrupt dient te eitidigen.

5                  Zelfregulering of overheidsingrijpen?

Waarom zijil nu juist de Belgische en Nederlandse regels getoetst aaii het ideaalinodel? Deze
vra.ig kwani in hoofdstuk 1 paragraaf4.2.1 aan de orde. Het antwoord is gelegen iii het feit dat
de beschemiing van de verkrijger iii Belgie voortvloeit uit dwingendrechtelijke wetgevitig,
terwijl er in Nederlatid grotendeels sprake is vati zelfi·eguleritig. Dir verschil zou een rol
kuntien spelen bij de iliate waari11 de regels iii Belbhe en Nederland voldoen a.111 het ideaa11110-
del. De uitkonist van de toetsing aan het ideaalniodel overziende, is er iriderdaad een verschil
iii de niate waarin voornielde regels voldoen pan dit model. Zo voldoet de KA/AV 111et bijbe-
horende GIW-regelitig (zelfregulering) over het algenieen beter a,in her ideaaltiiodel dan de
W.B  (overheidsingrijpen). De vervolgvraag luidt natuurlijk of hieruit kan worden  at-geleid dat
het voor de bescheniiing van de verkrijger uitiiiaakt dat ill het ene land sprake is van
zelfirg ilering en iii het atidere van overheidsingrijpen. Ik wil deze (slot)viiag voor wat betreft

dit onderzoek - en dub voor Belgif en Nederlatid - bevestigeiid beatitwoordeii.
Het verschil iii beschenizing kati iinliierf iii verband staan niet het feit dat de KA/AV inet
bijbehorende GIW-regelitig tot stand is gekometi iii overleg tussen het bouwbedrij6leven eti
cotisutikenteiiorganisaties. Een dergelijke door uiteeillopetide lilarktpartijen opgestelde regeling
kati nu eetiiiiaal tiiakkelijker aan eeti actualiseritig worden ondenvorpeti. Zo wor(it de GIW-
regelitig vaii  id tot tijd herzien, waardoor de percentages van de imolventie- en gebreken-
waarborg - iii tegetistelling tot de percentages iii de W.B. - vrij eetivoudig kuirien wordeii
aatigepast aan recente ontwikkelingeti en de beschertiiing van de verkrijger 'up to date' is. Een
atidere reden waarotii de KA/AV illet bijbehoretide GIW-regelitig beter scoort dan de W.B. is
dat een door niarktpartijeti opgestelde regelitig tiiakkelijker voldoetide eti specifieke regels kan
0111\:atten. De wetgever kan initiiers inoeilijk voor alle afrotiderlijke sectorell een uitgebreid
pakket vati wettelijke regels fomitilereti. Er is ill de Belgische W.B. - atiders dan in de
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Nederlandse KA/AV illet bijbehorende GIW-regelitig - bijvoorbeeld geen regel get-orniuleerd
die betrekkitig heeti op tijdetis de ilitvoerillg tioodzakelijk gebleken wijzigingen van de woilitig
Het strekt echter te ver 0111 op basis vati de toetsingsresultaten in hootilstuk 5 eii 6 te conclu-
deren dat zelfregulering iii haar algemeetiheid de voorkeur verdient boven overheidsingrijpen.
Er is iiiiniers slechts op nlicroniveau (bescheniiing van de consunient op de bouwniarkt) aan-
getootid dat er verse-hillen bestaan iii beschertilitig door niiddel van itigrijpen door de wetgever
enerzijds en niarktpartijen anderzijds.

6 Mogelijke vervolgacties

Her voorgaatide wijst uit dat de rechtspositie van de Nederlandse en Belgische verkrijger voor
verbeteritig vatbaar is. Her verrichte onderzoek leidt echter niet alleeii tot vooniielde conclii-
sie, niaar kati eveneens eeti tiuttige opstap vomien bij de beantwoording van vervolgvragen.
Zo kati het idea.ihiiodel een bruikbaar instruinent zijn om na te gaan of de verkrijger iii de
overige Litistaten  (wel)  voldoende is beschertiid en  of-eeti Eziropees juridisch  beschertiiiligska-
der tioodzakelijk is. Te\·etis zouden het ideadlinodel, de uitkotiisteti vaii de toetsitig eii de ge-
datie aanbevelitigeti eeti rol kuililen speleti bij her vortiigeven van het CFR. door de Europese
Conitiiissie. Verder kulineti het ideaalinodel, de uitkonisten van de toetsing en de gedane aan-
beveliiigen bruikbaar zijii bij liet beantwoorden van de vraag of- de consutiient op atidere
niarkten dan de wonitigbourviiiarkt (wel) voldoetide is beschennd. De uitgangspunten van het
ideaaltiiodel zijn itiimers niet (steeds) kar.ikteristiek voor consutiientenovereenkonistell ill de
bouw. 111aar kiititien ook daarbititen v.111 beteke,iis zijn. Hetzelfde geldt voor de ilitkollistell
vati de toetsitig vati de Nederlandse eti Belgische regels en de gedane patibevelingen. Kortoni:
het verrichte otiderzoek beatinroordt de nodige vrageii. 111.iar kaii tevens een handige 'road-
Iiiap' zijii te,1.iatizieti van iiog te ben·andeleti padeti.
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De aa,ilciditig iii IM doel 1,(711 lict o,iderzoele
Her verwerven van een nieurve wonitig is voor de nieeste consutiienten 6611 van de duurste
en belatigrijkste itivesteringen iii huti levezi. F.r zijn aaii de bouw van eeti woizing echter talrij-
ke risico's verbonden. Een consunient op de botiwiiiarkt ("verkrijger") beschikt doorgaans
iziet over voldoende (iuridische) expertise 0111 zijii belatigen veilig te stellen, waardoor verschil-
lende risico's onvoldoende of wellicht heleniaal iliet afgedekt zijn. Een toereiketide consunien-
tenbeschertiling op de bouwniarkt is iiiijtis itizietis dan ook wetiselijk. Het doel van deze

studie is het beantwoorden vati een aantal vragen die met de rechtsbeschertiiing vati de ver-
krijger verband houden.
De belangrijkste onderzoeksvraag luidt: welke uitgatigspunten nioeten ten grotidslag liggen aan
regels waanizee eeti zo ideaal 11iogelijke beschertiiitig vati de verkrijger kali worden bewerk-
stelligd? Het atinvoord op deze vraag presenteer ik in de vorm van een 'ideaahnodel' Verder
ga ik in deze studie in op de vraig of een Europees juridisch  beschemiitigskader wenselijk is.
Het ideaabliodel geeft voorts aatileiding tot eeti nveetal andere vragen: voldoen de regels in
Belgie en Nederland aan het ideaaltiiodel? En hoe zoii een eventueel ontoereikend bescher-
nlingsniveau in deze landen ktitinen worden verbeterd, zodat het wel aati het ideaalinodel be-
Mitwoordt?

De o,iderzoeks,nethode
De rechtsvergelijking speelt een belangrijke rol bij het beatitwoorden van voomielde vragen.
Zo worden Belgische en Nederlatidse bronnen bestudeerd otii de uitgangsputiten van het ide-
aalliiodel te kiltitien foniiuleren. De rechtsvergelijking draag  er verder toe bij dat er, lia toet-
sitig van de Belgische eti Nederlindse regels 3711 het ideaaliiiodel, eeti beeld ontsmat van de
overeenkotiisten en/of verschilleti iii beschertiiingstiiveau iii deze landen. Het voorgaatide
wijst ziit dat de rechtsvergelijkitig betrekkitig heeti op Belgie eii Nederlaiid. De beperking van
de rechtsvergelijking tot deze latideti hangt otider 111eer samen iziet het beperkte tijdsbestek. Ver-
der is het voor het fonizzilereii van het ideaa11110del en de toetsitig van de regels aan dit niodel in-
teressant 0111 regels van juist die landen te bestuderen, die hetzij door zelfreg ilering hetzij door
overheidsitigrijpen zijn vollilgegeveti. De door wetgeving gebodeti bescheniiltig zozi iiiniiers
wel eens  k,intien  ativijken  vati  die door  zelfreguleritig,  of omgekeerd.  De  Belgische en Neder-
litidse regels hebben onderling veelal een andere achtergro,id. Zo r'loeit iii Belgie de bescher-
nling van de verkrijger grotetideels voort uit gedetailleerde wersbepalitigen, terwill iii Nederland
voor het overgrote deel sprake is vati zelfregulering.

Dr di,ictrediteli ike besdien,ii,N t,all de verkrij,ger versits.
De verfchilletide onderzoeksvragen ktitulell wordeii beantwoord voor,iiteetilopetide rechtsre-
laties. De verkrijger zal vanat-zijn  beslitit  0111 een woiling te  laten  bourven  tot  ian de opleve-
riiig itilliiers re 111aken krijgen niet verscheidetie professiotiele wederpartijen. Het is ondoetilijk
0111 iii dit onderzoek amidacht te bestedeti a.iii alle tiiogelijke rechtsrelaties tzissell de verkrijger
eli zijii \vederpartij. Ik beperk lilij dan ook tot 6611 rechtsverhouditig: de civielrechtelijke rela-
tie Nissen de verkrijger en degene die hem uiteindelijk de woning verschaft ("verschatler"). De
(publiekrechtelijke)  relatie met bijvoorbeeld de getiieente  of de architect blijft aldus b,iiten be-
schouwing. Van belang is dat de verschaler de daadwerkelijke botiwer van de woning kan
zijn, iiitar evetigoed de persooti die een,inder de,voilitig laat bourren en die deze vervolgens
verschaft aan de verkrijger.
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Ecti  Etiropces jitridisch besclicnitillgskader?

De  \,raag ok- eeii  Europees jutidisch bescherliiitigskader wenselijk is, staat centraal  in hoot-dstuk

2.  Ik bepleit dat de wenselijkheid van een Europees jundisch bescheniiingskader uiteetivalt in
'wenselijkheid iii de ziti vati noodzikelijkheid' en 'wenselijkheid in de zin van behoefie'.
Eeti Europees juridisch beschenizitigskader is 'wenselijk in de zin van noodzakelijk', wailtieer
blijkt dat een verkrijger iii de Lidstaten onvoldoende wordt beschermd. De resultaten die
voortvloeien uit her door lilij verrichte onderzoek leveren evenwel onvoldoende int-oniiatie
op 0111 hier een sluitende uitspraak over te kiinnen doen. Het zou nanielijk onjuist zijn 0111 op
basis van de toetsilig ran enkel Belgische en Nederlandse regels te concluderen dat eeti Euro-
pees bescheniiingskader (tiiet) wenselijk iii de zin van noodzakelijk is. Vooniielde uitkotilstell
zijil ilier ilieer dan eeti itidicatie ten aailzieti van de situatie iii andere Lidstateii vati de Europe-
se Unie. Her vorenstaande neemt uiteraard niet weg dat het ideaalniodel wel een nuttig iii-
strullient kati zijll, waartilee - iii eeli vervolgoiiderzoek - kati worden nagegaan ok- de
verkrijger in de overige Lidstaten voldoende is beschernid.
Vaii 'wenselijkheid iii de zin van behoette' is voorts sprake indien een verkrijger oiii meer

'persoonlijke redetien' belioette heeti a.iii eeti Europees juridisch beschemiingskader. Zo zou
het gebrek aaii ketitiis vati buite,1]atidse regels deeltianie van een verkruger aan het greilsover-
schrijdende verkeer kuntien belenitiieren. Het lijkt in de praktijk echter 111ee te vallen niet de
itivloed van deze zogeheren rechtsdiversiteit op het grensoverschrijdende verkeer. Ik heb illeer
bepaald bearguiiieiiteerd dat rechtsdiversiteit veeleer eeti bijkotiieride en geen beslissetide flic-
tor is bij her besluit van eeli verkrijger 0111 (11iet) de greiis over te gaaii. V.inilit die optiek kati
niet zonder 111eer wordeti  gesteld, dit eeti  Europees juridisch beschemiitigskader wetiselijk  is iii
de zin dat daar behoefie aaii bestaat.

Het ideaalmodel
De vraag welke uitgatigsputiteii ten grondslag tiioeten liggen ami regels waarniee een zo idea.11
niogelijke beschennitig van de verkrijger k,in wordeti bewerkstel]igd, beatitwoord ik vervol-
geils iii hoofilstuk 3. Het atitwoord op deze vraag presenteer ik iii de vortii van eeti 'ideaaltiio-
del'.
Het ideaalniodel bestacit onder liieer uit ziitgangspzinteri die partijeti stitiiulereti 0111 op een co-
operatieve tiiatiier de realisatie vaii hzin dod na te streven en te verrvezetilijken. 'De bouw'
konit nicer en nieer rot het inzicht dat regels zowel tiioeten bijdrageti aan het tijdig signalereii
eti voorkomen vati problenieti als aan het op codperatieve wijze oplossen v.711 desondatiks ont-
statie probleinen. Satiietiwerkitig en conliiii,nicatie tusseii de verkrijger en de verschaller zijn
belangrijke itistrunietiten, waaniiee aan dit tiieurve detiketi uitvoeritig kati worden gegeven.
Een voorbeeld vati een op her nieuwe denken iii de bouw toegesneden uitgangspunt is uit-
galigsputit 4. De verkrijger moet op grond v.in ilit uitgangspunt - iii de precontractuele tise van
de overeeilkotiist - goed geitifortneerd zijn over de kwaliteit, de prijs en de opleveringsdatum
vati de woiling. Een verkrijger die eeti overeeilkotilst sluit zonder over vooniielde aspecten te
zijii geititoniieerd, kall ilit eellillaal voor ona,ingellanle verrassingeti kometi te small. Eeii ander
uitgatigsputit waarin toI uitdrukking konit dat een verbeteritig van de beschemdtig vati de ver-
krijger staat of valt illet 'sanietiwerkitig eti conuiiuilicatie'. betreti uitgangspunt 8. De regels
111Oeten op grond van dir uitgatigsputit waarborgen dat de verkrijger tijdens de uitvoering ge-
int-omieerd is over de prijs- eii tijdgevolgeti vati eeti door hein opgedragen kwaliteitswijziging
Voorkoiiien 111oer initiiers wordeti dat eeti verknjger eeil kwaliteits\Vijzigilig opdraagt, rvaar
hij achteraf- gelet op de prijs- eii tijdcoilsequenties - spijt van heeti.
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We liebben in het illaaISChappelij k verkeer echter niet voldoetide un regels die aanzetten tot
sainetiwerkitig en cotimizinicatie. Zo kulinen iliet alle problenien worden voorkotiieti eii op
couperatieve wijze worden OpgelOSt. Sonis staa,1 partijen nu ee,1111711 lijnreclit tegenover elkaar
eti is er sprake van eeti patstelling. Het ideaahiiodel oiiivat daarotii ook uitgaligspilliteti die zijn
gericht op het oplossen van - otioverkollielijke - problenien tusseti partijen.
Een voorbeeld betreft uitgangspunt 13. De verkrijger moet op grond van dit uitgatigsputit na
de oplevering een reele mogelijkheid hebben oni de ill beginsel aansprakelijke verschaffer ook
daadwerkelijk aaiisprakelijk te kiintien houden voor kwaliteitsgebreken. Sotiis kiintieii de iii-
stapvoorwaarden die aan een beroep op aatisprakelijkheidsregels zijii verboziden tianielijk zo
nadelig zijii voor de verkrijger dat hij  iii feite geen e crief beroep op het daaraaii  verboiiden
rechtsmiddel kan doen. Een ander voorbeeld van een uitgatigspunt dat is gericlit op het oplos-
se,1 vati probletiien is uitgangspzint  14.  Eeti verkrijger illoet op groild van dit uitgatigspiint een
beroep kullnell doen op 'waarborgen'. indien de verschaffer door insolventie onmachtig is op
tijd een deugdelijke woning te verschaffen of kwaliteitsgebreken  aaii een opgeleverde woning
te  herstellen.  of als deze daartoe otiwillig is. Deze waarborgen bieden de verkrijger een zekere

bescherniing. iii de ziti dat 'een derde' borg smat wanneer de verschaffer ontiiaclitig of otiwillig
is oni de rvoiling op te leveren of gel)reketi  te  herstellen.  De bouw van eeli wotiitig is een te
belatigrijke itivestering 0111 een verkrijger illet de schade te laten zitten, iridieti een verschall-er
tiier tiieer iii staat ofsimpelweg onwillig is de woning derigdelijk (af) te boilweii.

De boimproccsniodelleit cti dc toepmscliibc regels
0111 de vraag te kilmien  beatitwoorden  of de  huidige  regels  voldoen  aan het ideaaliiiodel  heb
ik iii hoofdstuk 4 een zestal veel voorkotiiende 'bouwprocesniodellen' iii kaart gebracht. Een
bouwprocesniodel kan het beste wordeii onischreven als een geheel van bouwprocesfimcties,
die nioeteii worden vervuld 0111 een bouwwerk tot stand te doen konien. De vervulling van
deze fiincties is iiieestal over verschillende personen verdeeld, iiiaar het is ook niogelijk dat

twee ot- zelti illeer functies door dn persoon worden uitgeoefend. De rechtspositie van de
verkrijger iii een bouwprocesmodel wordt bepa.ild door de op dit model toepasselijke regels.
En  deze  regels  zijn  weer van  belatig iii het kader van de vraag ot- de huidige regels voldoeii aan
het ideaaltiiodel. De regels die op de zes bouwprocesmodelleii vati toepassitig zijii, zijii: de
wettelijke regeling inzake de koop eti de aatitietiiing vati werk, de Wotiingbotiwwet (W.B.)
61 de Model Koop-/aantietilin overeetikonist voor Eengezitishuizen met bijbehoretide Al-
getizetie Voonvaarden en GIW-garatitieregeling (KA/AV met bijbehoretide GIW-regeling).

Dc toetsi,N vati de Belgisdic en Nederlmidse regt·Is
De vraag of de Belgische eii Nederlatidse regels  tegenioetkonien aan de uitgangspzinteti  van
het ideaalmodel wordt beantwoord iii de hoofdstukken 5 en 6. De toetsitig vati deze regels aan
het tiiodel wijst uit dat de bescheniling van de verkrijger iii beide latiden voor verbeteritig vat-
baar  is.  De  hoot-dstukken  5  en  6  bevatten  aaii het einde van iedere paragraaf derhalve  eveneens
een  aantal  verbetervoorstellen. De lezer treti  iii  hook-dstuk  7  -  iii  de  vomi  van  figuur  19  en  2(1

- cell nveetal lijsten met aanbevelingen aan. Een aantal in het oog springetide verbeterputiten
en voorstellen luidt als volgt.

Ettkcle verbcteq'ititte,i e,1 1,erberen,oorstelle,1

Eeti eers te verbeterpuilt betreft de itifoniiatievoorzieizing. De verkrijger iG - iii de precontrac-
tuele Ease - op grond van de wettelijke koop- en aatinenlingsregels iliet goed gel litonlieerd
over de concrete prijs, de opleveringsdatutii en de kwaliteit van de Woilitig, Zo blijkt uit
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hootilstuk 5. Ik zou dan ook willen optereti voor een staiidaardovereetikonist niet een niiili-
11111111 inhoud op groiid waarvan de verkrijger steeds verzekerd is van inforniatie over deze be-
langrijke onderwerpen. Verder wijst hoofdstuk 5 uit dat een verkrijger niet te allen tijde over
een effectieve retlectieperiode beschikt. Een verkrijger die ondoordacht en overhaast een over-
eenkonist strekkende toi de bouw vati een woning sluit, is eiikel goed beschemid indien de
Nederlandse KA/AV met bijbehoretide GIW-regelitig van toepassing is. De regelgever heett
het iii beide landen aldus iliet nodig geacht otii koop- en aannemingsregels te formuleren op
grond waarvan de verkrijger geitifoniieerd eii weloverwogeii een definitiefbitidende overeen-
konist kan sluiten. Een betreurenswaardige situatie. Een reflectieperiode van zeven dageti zou
de verkrijger illijns inziens prinia iii staat stellen 0111 zij11 besluit nog eens goed te overdenken
eii geeti hetii voldoende tijd 0111 iativullende itifoniiatie iii te wititien.
De Belgische eli Nederlaiidse verkrijger zijn voorts onvoldoende bescheniid, watineer de ver-
schaffer illinder grotid levert dati overeetigekotiien, zo volgt uit hookdstuk 6. Zij kunneii tiieer
bepaald niaar iii beperkte niate van de overeenkonist at-, ilidien de verschaffer de overeetige-
kometi hoeveelheid grond niet kati levereii. Etikel de wettelijke Belgische en Nederlandse re-
geling van de koop bevatten een aantal voorzieningen op dit punt. Deze regelingen zijn
evenwel niet zonder nieer ideaal te noenien. Welke aanpassingen van de bestaande regels zijii
vanuit die optiek vereist? Een ideale regel 111aakt eeii onderverdeling iii afwijkingsniarges. Zo
zou de verkrijger, indien het verschil tussen de werkelijke en de overeengekotiien oppervlakte
niinder dan 5% bedraagt, in beginsel geen recht nioeten hebben op conipensatie. Verder dient
de verkrijger recht te hebbeii op een vergoedilig van geleden nadeel, waillieer het verschil tus-
sen de werkelijke en de overeengekomen oppervlakte nieer dan 5 niaar niitider dan 1(1% be-
draagt. Hij moet iii voomield geval ook van de overeetikonist afkutmen, wamieer vaststaat dat
de bruikbaarheid van het perceel beperkter blijkt te zijii dan voorheen gedacht. Een verkrijger
zou  tot slot recht 111oeteii  hebbeti  op ee„ vergoeding en  van  de  overeetikonist  at- nioeten  kun-
nen, wanneer er sprake is van een afwijking van meer dan 10% ten aanzien van de overeenge-
komen perceelsoppervlakte.
Verder blijkr uit hootilsizik 6 dat de huidige regels ook beperkingen vertonen ten aanzien van
de voor de verkrijger vereiste 'waarborgen'. Deze waarborgen zouden de verkrijger zoals ge-
zegd beschennhig, nloeten biedeii, indien een verschaffer ijiet nieer in staat of onwillig is de
wotiing deugdelijk (at) te bouweii. Enkel de W.B. en de GIW-regeling biedeii de verkrijger
dergelijke waarborgeti. De W.B kent 111eer specifiek de 5% waarborg eii de 100% voltooiings-
of terugbetalingswa:tri)org en de Nederlaiidse verkrijger kati een beroep doeii op  de insolveti-
tie- e11 gebrekenwaarborg. Het is echter zaak niet te vroeg te juichen. Zo voldoen ellkel de
Nederlandse gebreken- eti insolvetitiewaarborg uk de GIW-garantieregeling optimaal aan uit-
gangspzint  14. Er kleveii  aaii de Belgische  5  en 1()0% waarborgen inmiers behoorlijke  11.ideleii,
waardoor deze waarborgeti enkel iii beperkte niate tegenioet konien aan voomield uitgaligs-

punt. De vervolgvraag die natzitirlijk rijst, is welke regel (wel) ideaal is. De regelgever illoet

111ijtis itiziens waarborgen fortiizilereti die de verkrijger voor dn tia de oplevering steeds eeti
gepaste dekkitig geven. Sterker nog, het feit dat een faillissenietit van de verschaffer voor de
verkrijger eeti enistige bedreiging voililt, Zon eeii wettelijke bodembescherming iii beide lan-
deii wel eens kuiltien rechnwardigen. De verkrijger is d.iii ongeacht her type overeenkonist
verzekerd van een bepaald beschernlingsniveau.

Tot slot: tenigbiliketid cti wontitblibbe,id
Een aantal vrageti dan wel onderwerpen welke 11}et het voorgaatide nauw satiienhangeti, WOr-
deti beantwoord in het laarste hootdstuk: hoofdstuk 7. Zo zet ik uiteen welke regels her beste
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voldoen a,in her ideaalmodel: de wettelijke regeliiig vaii de aatitienkitig van werk eti de koop,
de W.B. of de  KA/AV  illet bijbehoretide GIW-regeling? Verder ga ik  11,1 ot- de beschertiiing
van de verkrijger varieert al naar gel,ing her type regels - bijvoorbeeld de aatinenung vati werk
- dat van toepassing is op de overeenkotiist tiissen  partijeti.  Tevens beschrijt- ik  eeii  a.itital  ver-
schilpiinten  tussen het Belgische en  Nederlatidse  reclit eti geet- ik (1706777.ials) aan welke verbe-
teringen voor de toekotiist gewetist zijn. Tot slot sta ik stil bij de \,raag ot de verkrijger het
beste kali worden beschemid door iliiddel van zelfreg ileritig of door overheidsitigrijpeti eii
ged ik aan tot welke vervolgacties het verrichte oiiderzoek aatileiditig kan geveti.  Ik  ga  ill het
navolgetide iii op een aatical van deze ondenverpeti.

D · lk'st eli sleditst sairc,idc re,$·13
De verkrijger kati zowel iii Nederlatid als iii Belgie de illinste bescherniing ondeneti aati de
wettelijke regelitig van de koop. Eeti mogelijke verklaring hier\,oor la.it zich het beste illustre-
ren aaii de hand van eeii voorbeeld. Watitieer een verkrijger 111eerwerk wenst op Ie drageii (11

eeti koopovereenkonist heeft gesloteti, bestaat er iii beide latiden geen verplichting van de ver-
schaKer 0111 de verkrijger te infomieren over de prijs-, en tijdgevolgen daarvan. Een mogelijke

verklariiig is gelegen in de eenzijdige belangstelling van de regelgever voor roerende zaken.
Eeti roeretide zaak kati nanielijk vaak katit-eti-klaar worden ineegenotiteti, waardoor de be-
hoette aaii inf-omiatie over prijs- en tijdgevolgeti vati nieerwerk 111itider zal zijn. Hoe het ook
nioge zijn, als beste uit de bus kometi de Nederlandse KA/AV niet bijbehorende GIW-
regeling eii de Belgische W.B. Dit is overigens weitiig verrassend, wanneer nien bedetikt dat
de KA/AV illet bijbehorende GIW-regeling en de W.B specifiek zijn toegespitst op coils,1-
Illentenbouw, terwijl de wettelijke regelingeti van de aatineniitig vaii werk eii de koop eeii
veel groter toepassitigsgebied hebbeti. Dit gegeven 111.1.ikt dat eeti gentiaticeerd oordeel over de
beste regeling op zijn plaats is.

Het verschil in beschenititig. . .m dc oplossi,W
Vooropgesteld dieiit te wordeti dat her voor de beschemiing van de verkrijger iianitirlijk niet
niag ziiniiaken iii welk bouwprocesmodel partijen verkeren eti welke regeling (koop, aatitie-
niing van werk etc.) van toepassing is. De verkrijger moet sitiipelweg goed bescheniid zijii. De
kwalificatie van de overeenkonist (bijvoorbeeld koop) niag iii dezen nier bepalend zijn. De
werkelijkheid is echter anders. Hoe kati voonneld probleetii wordeti opgelost? Eeti niodel-
contract kati niijns itiziens aan de uiteetilopende bescheniiing van de verkrijger tegenioetko-
nien. I)it contract nioet dan vati toepassilig Zijil op tlieerdere typen bouwprocesniodelleti. Om
dit te kittineti bewerkstelligen, moet het toepassingsgebied vati het niodelcontract natuurlijk
wel zo ruitii niogelijk wordeti gef-oniiuleerd. Het opnemen vati keuzetiiogelijklieden iii her
modelcontract draagt er vervolgens toe bij dat het contract kan wordeti toegesneden op het
gekozeii bouwprocesmodel en er derhalve niaatwerk kan worden geleverd.

Ze-tfregitleritig of oi,erlieidsi,ig«ipeti?
De  vraag of her  toetsingsresultaar - zoals dat  uit de hoot-dstukken  5 en  6  voort\,loeit -  uitwijst
of de  verkrijger  her  beste kati  worden  beschernid  aan  de  hatid  vaii  zel freguleritig of-door  liiid-
del van overheidsingrijpen is zoals gezegd ook terug te vinden iii hoofdstuk 7. Van belang is
dat de KA/AV met bijbehorende GIW-regeling, die door zelli egulering tot stand is gekome,1.
over het algenieen beter voldoet aan het ideaaltiiodel dan de W.B. die voortvloeit uit over-
heidsitigrijpeti. Zo bezien wil ik vooniielde vraag voor dit onderzoek bevestigelid beantwoor-
den. Het is echter te kort door de bocht om op basis van de toetsingsresultaten iii hoofdstuk 5
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en 6 te coticluderen dat zelfregulering steeds de voorkeur verdient boven overheidsingrijpen.
Er is in iiers slechts op niicroniveau (de positie vati de consittiietit op de Belgische eti Neder-
landse woningbouwmarkt) aangetoond dat er verschilleti bestaan in bescherming door middel
van ingrijpeti door de wetgever etierzijds en tiiarktpartijeii anderzijds
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The b.isis aiid objective ot-this rese.irch
Purchasing a new hoine is for the niajority of consuniers one of the illost expensive and ini-
portatit  invesniietits of their lives. However, there  are a great number  ot- risks  itivolved  during
the construction of a hotiie. Generally. a consumer iii the building 111arket ("purchaser")  has
insufficient (legal) expertise to ensure his ititerests are protected. As a restilt ot- which variozif
risks are insutliciently or even not covered. in niy opitiion it is advisable to have adequate coii-
sunier protection iii  the builditig tiiarket.  The objective of- this study is to provide atiswers to a
nuniber ot-questions conceniing the purchaser's protectioii.
The 111ost itiiportant research questioii is: what are the priticiples regarditig niles iii order to at-
taiti the best possible protection of the purchaser? 1 will present the answer to this question as
aii "ideal model". 111 addition, iii this study I will respond to the question whether a Europeati
legal protection framework is desirable. The ideal niodel raises two other questions: do the
rules in Belgium and the Netherlands meet the requirenients of the ideal niodel? And, how
caii a possible itisufficient level of protectioti  in  these  cotintries  be  iinproved  so  that  it  does  re-
spoiid to the ideal niodel?

The research niethod
Coniparative law plays an itiiportant role iii answering the previous questiotis. Belgian and
Dutch sources are studied in order to fonnulate the principles of the ideal niodel. Coniparative
law further cotitributes to providitig an  1111pression of the correspondiiig eletiietits and/or dit-
ferences in the levels of the protection in Belgium and the Netherlands.  The fortner indicates
that the legal coniparisoii concerns Belgiuni and the Netherlands. The legal coniparisoti is li111-
ited to these countries  due  to a restricted atiiount  of tinie.  Furtherniore,  when  tortlizilating the
ideal model and exaniining the Belgian and Dutch rules, it is particularly interesting to study
rules of- countries, which are desigtied either through self-regulatitig or throtigh goveniilient
measitres. The protectioii provided by legislation could, iii sotiie cases, be ditfi:rent to tliat ot
self-regulation or vice versa. Belgian atid Dutch niles have a very mutually ditlerent back-
ground. iii Belgiuni the protection of the purchaser is illailily a result ofdetailed statutory pro-
visions whereas, iii the Netherlands it is maitily a case ofselt--regulation.

Civil la\\  protection of die ptirchaser versus...
The different research qi,estiotis cati be answered for various legal relatioiiships. Froiii the
nionutic the purchaser decides to have a hotiie built until the tinie that the hotiie is haiided-
over.  he will be involved with diverse professioiial parties.  It is inipossible iii this study to give
artetition  to all of the possible legal relationships between the purchaser and  his opposite party.
That is why 1 will focus oii one legal relationship: the civil law relationship between the pitr-
chaser atid the provider of the hoiiie ("provider"). The relationship with, for exa111ple, the
municipal cozincil, the architect Or the subcontractor has therefore not been included iii this
study.  It is itiiportant to acknowledge that the provider caii be the actual builder of the hotiie
but equally he can also be the persoii who has the honie built and sells this later to the pur-
chaser.

A Europe.iii leg:il protection tiailie„,irk?
The niain question iii Chapter 2 is whether it is desirable to have a European legal protectioii
fratiiework.  I  artiie  that  the  desirability  of having a European legal protectioii  frailiework  cati
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be divided into  the  "desirability  iii  the  sense of necessity"  atid the  "desirability  iii  the sense of
need"
A European legal protection franiework is "desirable  iii the sense of necessity"  when  it is ap-
parent that a purchaser is insufficiently protected in the European Union Member States. The
results achieved iii this <aidy do not provide sumcient itifortiiatioii for a final decision. k would
be itiaccurate to conclude, on the basis of an examination of oilly Belgian and Dutch rules,
that a European protection franiework is (tin)desirable in the setise that it is necessary. The
previously tiientioned results are otily aii  indication of the situation as regards other Meniber
States. Nevertheless, the ideal tiiodel cati be a Liseful itistrunient so that, duritig a titure study,
it can be ascertained whether the purchaser is sufIcietitly protected in the other Member
States.
When a purchaser requires a European legal protection franiework for more "personal rea-
soils" there is a case of "desirability ill the sense of-a need". 111 this case a lack ot-knowledge of
the foreigii rules cozild impede the purchaser's participation iii tratis-border activities. How-
ever, iii practice the influence of this so-called legal diversity iii trans-border activities is less
th.in it appears. Iii particular 1 have tried to argue that legal diversity is rather a case ot-aii addi-
tion.11 factor than a decisive one for the purchaser to decide to (not) cross the border. Froiii this
viewpoint it catitiot be stated as a fact, that a European legal protection fratiiework is desirable
because there is a need for it.

The ideal model
Iii Chapter 3 1 will answer the question which principles underly the rules by which the pur-
chaser can obtain the niost ideal protectioii possible. As previously stated. the answer to the
question will be presented as an "ideal model". The ideal illodel consists, among others, of
principles that stitiiulate parties to achieve their goals iii a cooperative way. The building sector
is increasiiigly aware that niles tiizist, besides contributing to the tiinely perception and preveli-
tion  of problenis,  also contribute to a cooperative way of resolving niatters conceniitig arisen
probletiis. Cooperation and coinniunication between the purchaser and the provider are ini-
portant tools with which to iliiplement  this new  way of thinking.
Principle  4 is ati  example  of the neW way of thinking which is tailored to  the  builditig sector.
Based on this principle, the purchaser tiiust be well-infortiied about the quality. the price alid
the completion date of the home in the precontractual phase of- the agreenietit. A purchaser.
who enters into an agreetiietit without beitig itd-oniied about these previoudy 111entiotied af
pects, can be faced with unpleasant surprises. Principle 8 is another principle that indicates that
211 itiiprovetiielit iii the purchaser's protectioii depetids on "cooperation and Collitilitilication"
Based oii this priticiple the rules niust guarantee that during the execution. the purchaser is iii-
tonned about the price and titlle cotisequetices of tile qiiality niodificatioii he itiiposed. It
should be avoided that a purchaser itiiposes a quality niodification that he later regrets because

of-the consequences ofprice atid tillie.
However. in social relationships, rules are not suflicient to stinizilate cooperation and conunu-
tiication. That is why not every problem can be avoided and resolved iii a cooperative tiiati-

tier. Sonietinies, parties are co111pletely opposed to each other atid there is a staleniate.
Therefore, the ideal niodel also has principles that are directed towards providing a solution to
insunnotintable problenis between parties.
Ati exaniple can be t-ound iii principle  13.  On the groutids of this priticiple the purchaser lilust.
after conipletion date. have a genuitie opportunity to hold the provider actually responsible tor
qualitative shortconiings. Sometinies the preliminary conditions. bound by the liability rules,
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are so disadvantageotis for the purchaser tliat he, ill ti,Ct, Calitiot effectively take any recoi,rse to
legal 111eatis.  Priticiple tii,iiiber  14 is .ziiother exaiiiple of- a priticiple based 011  resolvitig prob-
leiiis. The purchaser illust, 011 the basis ofthis principle, be able to tall back on gtiarantees it-the
provider is unable, due to insolvency, to tiiiiely provide an adequate house, or to repair the
qualitative shortconiings of- the delivered house.  The recourse to the guarantees should also
apply when the provider is uriwillitig to ritizely provide an adequate house, or to repair the
qualitative shortcomings of- the delivered house. These guaratitees offer the purchaser a  certain

"atiioutit of protectioii because "a third party provides a guarantee wheii the provider is ziti-
willing or uiiable to deliver a house or to repair shortconiings. Builditig a house is ati invest-
ilient that is too iniport.int to leave the purchaser with the fitiancial loss shozild the provider
not be able or simply unwilling to repair the shortconiings of the house.

Tlie constrziction process types .ind the appropriate miles
in order to be able to atiswer the question whether the preseiit rules coniply with the ideal
niodel,  iii Chapter 4  1 have set out six of the niost well-ktiowii  "construction process types".
A cotistniction  process type cati best be described as a coniplex  of- construction process fulic-
tiotis that are geiierally divided between difTerent persons, but it is possible that nvo or evell
more tiinctiotis are carried out by one person. The legal positioti of the purchaser iii a con-
struction process type is detennined by the applicable rules to the process type. The niles that
are applicable to these 6 construction process types are: statutory regulations regarditig the sale
of goods  and the coiitraction  of- work, the Belgian  'Wonitigbouwwet'  (W.B.)  atid  tile  Dutch
'Model Koop-/aanneniingsovereetikonist voor Eengezinshuizen nlet bijbehorende Algeiiieiie
Voorwaarden en GIW-garantieregeling' (KA/AV met bijbehorende GIW-regeling).

The assessizietit cit-the Belgi.in .ind 1)utch miles
The questioii whether tile Belgian and the Dutch rules meet the principles ot- the ideal 111odel
is  answered  iii  Chapters  5  and  6.  The  assessnient of these rules  on the basis  of- this niodel itidi-
cates that, iii both coutitries purchaser's protection leaves rooni tor improvelnetit. Chapters 5
atid 6 also cotitain at the end of every section a number of suggestions for improvenient.
Moreover, chapter 7 contaills two lists with reconitiiendations.  A  nuinber of proiilinent  poilits
for itiiproveiTient and suggestiotis are giveii below.

A terf· poitits tor itiiprovetiieiit atid illiproveilleilt reco,illiieticiatio,is
One of the first points for iinprovenietit concenis the provision of infomiatioll. Duritig the
precotitractual phase, the purchaser is on the basis of the legal rules concerning the sale ot-
goods and cotitraction ok-work, not well-intornied about the actual price, the conipletion date
and the quality ofthe house, as shown iii Chapter 5. I would like to opt for a standard cotitract
with  a  niininitini  content on  the  groutids of which  the purchaser is always guaranteed to  re-
ceive intorniatioti about these iinportant subjects. In addition, Chapter 5 indicates that a pur-
chaser does not always have slitlicient tillie to reflect 011 niatters. A purchaser who rashly atid
quickly eiitered into  ati  agreetiient  concerliitig  the  Collstruction  of a  hotise  is  otily  protected  it
the Dutch 'KA/AV 111et bijbehorende GIW-regelitig' is applicable. The regulator has there-
tore iii both countries not deenied it necessary to tortnulate purchase and coiitractor's regula-
tions on the basis oti which the purchaser can, fully infornied atid well-considered, close a final
binditig agreeinent.  This is a regrettable situation.  Ill my opinion, a reflection period of 7 days
would enable the purchaser to fully recotisider his decision and provide hini Sizfficieiit tillie to
fitid additiotial ititortiiatioii.
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As cati be seen iii Chapter 6 the Belgian and Dutch purchaser are also insufficiently protected
when the provider delivers a snialler building plot than agreed on. Only the Belgian and
1)utch rules regarding the sale of goods cotitain a tiutiiber of- provisiotis coticerning this itetii.
Atid these are not what one cati consider as ideal. In this respect, what adjusmients do the pre-
sent rules need? An ideal rule would make a distinction betweeii the deviating illargins. This
tiieans that the purchaser would, ill pmlciple, not have a nght to coliipensation it- the differ-
etice between tile actital atid tile agreed building area plot aiiioutits to less than 5%. Iii addi-
tioll. the purchaser should have a right to conipensation for detriniental losses incurred when
the difference between the actual atid the agreed building area is iiiore than 5% but less than
1()'M,. Iii the previous case he tiiust also be able to revoke the agreemeiit wheti k is established
that the zise of the plot is tiiore restricted thati previously expected.  Fitially, a purchaser lililft
have the right [o co111peiisatioti and be able to revoke tile agreenient when there is a questioii
of'deviatioii oftiiore than 1()% iii relation to the agreed surface of the plot.
Furtherniore, Chapter 6 shows that the prefetit miles are also liiziited as regards the .'guaran-
tees" required for the purchaser. These guarantees should, as previously stated, provide protec-
don for the purchaser if die provider is no longer able or fails to  finish the house satisfactorily.
It is the Dutch 'KA/AV lilet bijbehorende GIW-regeling' and the Belgian 'Woningbouw\vet'
that provide the purchaser with such a guaratitee. More specifically, the Belgiati 'Woning-
bouwwet' provides a 5% guarantee and 10()% conipletion Or money-back guarantee and the
Dutch purchaser can resort to the itisolvency mid shortcotilings guarantee. However, one
should ilot be too Optililistic too Sooll. k is oilly the Dutch shortcotizitigs atid insolveticy gliar-
antee  ofthe  'GIW-regeling'  that optitiially provide  for pliticiple 14. There  are substantial  dis-
advatitages   to   the   Belgian   5%   and   1 ()(1% guaratitees, which meails   that   they   only   provide   a
limited guarantee. The next question is then, which nile is ideal? hi tiiy opi111011, the regulator
niust foniitilate guarantees that always provide the purchaser with adequate coverage before
and after the completion. The fact that a provider's bailkruptcy can pose a serious threat to the
purchaser sliould even justifr legal basic protection in both countries. The purchaser is then as-
sured of a certain level ot-protection regardless of the type ofagreenient.

FinaU>·: reflection a,id looking .,head
A number of questions or subjects that are closely related  to the foregoing are answered iti  the
last chapter (Chapter 7).  1 set out in this chapter which rules nieet the ideal liiodel the best. ei-
ther the statutory regulations regarding the sale of goods and the  contractioii of work,  the Bel-
giati W.B. or perhaps the Dutch 'KA/AV met bijbehorende GIW-regeling'. Iii addition, I
look  itito whether the  protection  ot- the purchaser varies accorditig to  the  type  of rules.  Fur-
themlore. I describe a number of discrepancies between Belgiati and Dutch law and iiidicate
once agaiti which iniprovements are desirable for the titture. Finally, i reflect on the question
whether the purchaser cati best be protected by self--retvilatioti or through goverilliietit tiie,is-
ures and indicate which follow-up actions can result fi,0111 the research undertaken. This is fol-
lowed by a discussion about a nutiiber ot- these subjects.

The best .itid the \\'orst scorilig miles
The statutory regulations regarding the sale of goods provide the purchaser in both the Neth-
erlands atid in Belgium with the least protection. This can best be illustrated \vith ati exatiiple.
When a purchaser wants additional work to be carried out atid has signed a purchase agree-
tizent. the provider is, iii both countries. under no obligation to int-orm the purchaser about
the relevant price and tinie consequences. A possible explanation tor this is the regulator's uni-
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lateral interest in 111ovable tangible property. A 111ovable tangible property is ofieii ready-iiiade
so that it can be moved right away. In that instance the need for infortilation about the price
and  tiliie  consequences for additioiial  work  will  be  of less interest. Wliatever  the  case,  the  best
choice is the Dutch 'KA/AV met bijbehorende GIW-regeling' and the Belgian 'Woning-
bouwwet'. This is not surprising when one thitiks that the 'KA/AV met bijbehorende GIW-
regeling' and the 'Wotiingbouww'et' are specifically focussed on consumer house-building,
whereas the aforementioned statutory regulations cover a far larger area. This iiieatis that this
requires a nuancedjudgenient ofthe best regulation

The dilierence in  protection...  and the solution
Firstly, it should not niake any difference for the purchaser's protectioii iii which  of the con-
struction process type parties are and which regulation is applicable (sale ofgoods etc.). All the
purchaser needs is to be well-protected. The qualification of the agreeiiient (for exaniple pur-
chase) niust not be a detenizitiitig factor in this iiiatter. Iii reality this is dilerent. How can the
previously nientioned probleiii be solved? In lily Opillion, a model contract cati tiieet the ob-
jections concerning the varied protection  of the purchaser.  This niodel contract should  be ap-
plicable to several construction process types. In order to achieve this, obviously the contract's
area of application niust be forniulated as broadly as possible. Choice possibilities in the niodel
contract will also contribute to tailoring the contract to the construction process type.

Selt-regulating or governinent nieasures:
As previously stated, the question whether the study results as shown in Chapters 5 and 6 re-
veal whether the purchaser can be best protected by self-regulation or through governnient
measures can be found in Chapter 7. It is important that the 'KA/AV met bijbehorende GIW-
regeliiig' which is a result of self-regulation. generally complies better with the ideal model
than the Belgian 'Woningbouwwet' which  is a result  of governtlient measures. However,  011
the basis  of the research results in Chapter 5  and  6  it  is  too  easy to conclude that self-regulating
iii all cases is preferable to government measures. It has oilly been showii at tilicro level (coii-
sutiier protection iii the housing ilidustry) that there is a difference in protection by means of
goverilliient nieasurement on the one hand and on self-regulation the other hand.
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