
Bouw zelf uw huis!

Handleiding voor beginnende particuliere opdrachtgevers in Nederland



Inleiding
Het bouwen van een eigen huis in de Randstad was lange tijd (bijna) onbereikbaar.  Daarin is verandering gekomen, de 
ontwikkelaars krijgen de grootschalige projecten vaak niet meer gefinancierd. U mag (noodgedwongen) zelf aan de slag 
om uw droomhuis te realiseren. Toch kunnen er redenen zijn die u er van afhouden: kosten, angst, onwetendheid of 
gebrek aan belangstelling.  Wat de redenen ook zijn,  meer kennis van het bouwproces en inzicht in de kosten kunnen 
bijdragen aan het besluit om zelf een huis te laten bouwen.  Een handleiding als deze kan veel vragen wegnemen en 
aspirant opdrachtgevers op weg helpen. De meeste particuliere opdrachtgevers hebben niet eerder een architect 
ingeschakeld en voor hen is het ontwerp en bouwproces vaak onoverzichtelijk. Als architect kan ik u overzicht geven. 
Ik kan u niet belangeloos overtuigen dat het goed is om zelf een huis te bouwen, maar als u die keuze al gemaakt heeft, 
hoop ik dat u een goede architect in zult schakelen. Zeker als het uzelf aan de nodige expertise ontbreekt kan dit boekje 
daarbij van dienst zijn.  
Deze handleiding geeft een kort overzicht van de belangrijkste stappen in een kleinschalig ontwerp- en bouwproces in 
Nederland en kan behalve als bron van informatie vooraf, ook als naslagwerkje worden gebruikt tijdens of na de bouw. 
Ook zijn er achterin belangrijke adres- en literatuurlijsten opgenomen.  Ik hoop dat het in een behoefte voorziet. 
En passant: het vroegst bekende boek met bouwkundige adviezen werd geschreven door de Romeinse schrijver 
Vitruvius: 'De Architectura'. Het blijkt af en toe nodig één en ander aan de huidige context aan te passen.

Opmerking bij deze versie/disclaimer
Dit boekje preteendeert geen standaardwerk te zijn, het is in een kort tijdsbestek 'tussen de bedrijven' door geschreven 
en bevat mogelijkerwijs fouten of onduidelijkheden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, gebruik is voor eigen 
risico. Correcties, actualiseringen en verbeteringen zullen mogelijk in volgende versies worden verwerkt.

Andries Micke, ir. architect 
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waar dit boekje niet over gaat..
Het ontwikkelen van een architectonisch oordeelsvermogen wordt in dit boekje niet behandeld. Toch is dit punt van 
belang in een land waar de bewoners -sinds de introductie van de Woningwet in 1901- aan behoudende restricties 
waren gebonden, vaak op basis van subjectiviteit. Het monopolie op dit oordeelsvermogen werd en wordt nog steeds via 
artikel 12a van de woningwet grotendeels voorbehouden aan de 'Welstandscommissie' terwijl de discussie erover raakt 
aan identiteit, zelfexpressie en levensstijl.  Een bepaalde basiskennis van het bouwproces,  en van de regels die erbij 
horen waren voorheen eenvoudiger en bekender. Je zou kunnen stellen dat de stedeling vandaag de dag daardoor 
vervreemd is van die vaardigheid. Daardoor is ook het oordeelsvermogen over wat goed en minder goed is, verminderd 
of zelfs verdwenen.  We zien in Almere -waar al wat langer particulier opdrachtgevers opnieuw zelf bouwen zonder 
welstandstoetsing- wat er dan gebeurd.  Behalve een rijkdom aan woningen die mogelijk in de behoefte voorzien van de 
individuele bewoner en hier een daar een architectonisch pareltje, zien we ook een verzameling van bouwwerken die, 
voor een groot deel een brevet van onvermogen of onverschilligheid over architectonische kwaliteit illustreren. 
Men kan daar zich vrolijk over maken, zuur- of onverschillig over zijn, maar als je er woont is het wel het straatbeeld 
waar je elke dag mee wordt geconfronteerd. Ben je een van de eerste bewoners van een 'mislukte' wijk, dan kun je 
wellicht maar twee dingen doen: verhuizen of niet kijken. Beter is het om deze situaties te voorkomen. 
Hier lijkt me dus wel een taak voor de particuliere opdrachtgever te liggen om zich in positieve zin 'te bemoeien' met de 
toekomstige buren: excursies organiseren met toekomstige buurtgenoten naar voorbeeld projecten of naar 
architectuurcentra of het Nederland Architectuur Instituut (dat al volledig is gepopulariseerd).  
Ook de  welstandscommissie zou een meer educatieve, service gerichte houding kunnen aannemen.  Er lijkt mij een 
antwoord nodig op de vraag hoe verhoging van de gemeenschappelijke (beeld) kwaliteit deels door particulieren zelf op 
de agenda kan worden gezet (en gecoördineerd kan worden bereikt in samenspraak met deskundigen en overheden).  
Laten we er vooralsnog van uitgaan dat voorgaande zaken min of meer goed zullen gaan -of goed zijn- verlopen. 
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stap 1: inventarisatie en bouwkavel
Een particuliere opdrachtgever is optimistisch, zelfbewust en ontevreden. Hij of zij is optimistisch over zijn vermogens 
omdat hij het heft in eigen hand wil nemen en naar eigen wens iets tot stand wil brengen, zelfbewust  want hij weet wat 
hij wil, ontevreden omdat het bestaande aanbod niet voorziet in zijn woonwens. 
Jaren van gestandaardiseerde volkshuisvesting en projectontwikkeling hebben van veel Nederlandse bewoners 
afwachtende consumenten van eenvormige producten gemaakt. Natuurlijke verschillen in individuele behoeftes werden 
genegeerd en gecamoufleerd achter gevels van de massaal geproduceerde seriematige doorzonwoningen of 
Vinexhuizen in mono-functionele satellietwijken.  Alsof de wederopbouw nooit ophield. En de zelfbouwer kon niet aan de 
slag. Nederland was volgens sommigen 'het Cuba van de architectuur'.
Maar dat lijkt te veranderen...langzaam komen er in Nederland meer kavels vrij voor particulier opdrachtgeverschap 
(PO);  individueel of collectief (CPO).  Tijd dus om de uitgangspunten te gaan opstellen waar die individuele woning aan 
moet voldoen.  Een architect  kan dat vervolgens omzetten in een programma van eisen (PVE) en een ontwerp. 
Maar voordat het zover is, moet eerst de vraag beantwoord zijn waar de woning gebouwd kan worden.  Voor een 
overzicht van beschikbare kavels en het organiseren van een bouwgroep in het geval van een collectieve opdracht kunt 
u terecht op www.wikaza.nl Ook kunt u daar lezen over ervaringen van anderen. Denk goed na over vestigingsklimaat: 
zoek een plek die past bij uw levensstijl, verken de beschikbare diensten in de nabijheid, het aanbod van sport- en 
culturele voorzieningen bijvoorbeeld. Zie hiervoor ook www.atlasvoorgemeenten.nl
Heeft u een plek gevonden dan kan worden bepaald aan welke uitgangspunten de woning moet voldoen. Let op 
geldende bepalingen in het bestemmingsplan, mogelijk toekomstige planontwikkelingen e.d. dan kunt u een 
programma van uitgangspunten opstellen . Deze kan door een architect worden omgezet in een programma van eisen 
aan het ontwerp.  
Dat is de tweede stap, maar eerst volgt een schema van het  verdere ontwerpproces met de belangrijkste fases en 
onderdelen. 
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ontwerp- en bouwproces
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architectuur
Vergeet het voorgaand schema weer even. Het afleren en actief negeren van hetgeen we denken te weten is in de fase 
van het opstellen van uitgangspunten een belangrijke activiteit. U wilt anders gaan leven en wonen.  En in de praktijk 
blijkt vaak dat het ontwerpproces iets afwijkt van hoe je het van te voren denkt te kunnen bepalen.  En dat is juist de 
aantrekkingskracht van de architectuur die geen massaproduct is. Er is geen fabriek om architectuur (bouwkunst) te 
maken: deze wordt geïmproviseerd ter plekke met steigers, kranen en bouwketen. Tussenvormen zoals 'customized 
mass production' bedienen ook een doelgroep, maar de voordelen van een dergelijke aanpak zijn voor een individuele 
woning (als geheel) beperkt en de cataloguswoning is een geheel andere categorie. Natuurlijk is seriematigheid 
goedkoper, maar er ontstaat ook een heel andere woning door.  In een CPO kan het wel goed toegepast worden.  

De mogelijkheden van een particuliere opdrachtgever en architect om ideeën om te zetten in ruimte, materiaal, 
ervaring, vorm en kleur worden begrensd door o.a. uw budget. Het plezier en vernuft van die ordening  kan resulteren in 
architectuur. De aandacht en vaardigheid waarmee dit gebeurd bepaald de kwaliteit en duurzaamheid van de woning en 
daarmee de waarde en de duur van de waarde die het voor u kan hebben. Een huis is meestal onvervreemdbaar van zijn 
plek. Architectuur voorziet ook daarom in de behoefte naar authenticiteit in een tijd waarin zoveel zaken inwisselbaar 
lijken te zijn. De behoefte om als individu een identiteit vorm te geven, te bouwen, is de motor achter creativiteit. 

Architectuur biedt authenticiteit en eigen-wijsheid. Dat is totaal van een andere orde dan de 'personalisering' die 
marketingspecialisten inzetten om massaproducten zo aan te bieden dat mensen nagenoeg identieke producten kopen 
terwijl het gevoel wordt gegeven (voor even) dat men iets werkelijk unieks heeft gekocht. Natuurlijk heeft architectuur 
daardoor een andere prijs: identiteit is niet te koop, in identiteit moet je ook uren investeren.  Een zelfgeproduceerde 
woning geeft dagelijks momenten van intense voldoening. En door een eenvoudige, passende toepassing van 
duurzame materialen in een vernuftig ontwerp kan het rendement op de investering uiteindelijk veel hoger uitkomen 
dan bij seriematigheid het geval zal zijn omdat het oneindig veel beter in specifieke behoeftes kan voorzien.
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stap 2: Programma Van Eisen (PVE)
De vrijheid om veranderingen aan te brengen in het PVE halveert grofweg bij elke stap in het ontwerpproces. En de 
kosten om zaken die reeds vastliggen te veranderen nemen bij elke stap flink toe. Het is dus van belang om in die eerste 
paar stappen alles uitputtend te doorlopen en te beschouwen en de tijd te nemen om bevliegingen te laten bezinken. En 
om de essentie(s) van de woonwens te formuleren. Pas daarna gaan we in op de details en bijzaken.

Om de behoeftes goed in kaart te brengen benoemen we alle activiteiten die plaats moeten vinden in de woning volledig, 
en verdelen deze in categorieën: zo brengen we bijvoorbeeld groenten snijden, bakken, koken, afwassen etc. meestal 
onder in ' keuken', maar wat of waar de keuken is staat nog niet vast. Wel kunnen we gaan bepalen hoe de keuken is 
verbonden met bijvoorbeeld een woonruimte: open, gelijkvloers of via een vide, halfopen of gesloten. En hoeveel 
vierkante meter ongeveer we nodig denken te hebben. 

Veel architecten passen daarvoor vaak het matrix model toe: alle 'functies' worden zowel horizontaal als verticaal 
uitgezet in de matrix en in de cel waarin kolom en rij elkaar kruisen staat het type verbinding.  Op basis van die matrix 
kan al dan niet met hulp van de computer een 'vlekkenplan' of '3D schema' worden gemaakt. Het is een functioneel 
schema van de activiteiten en benoemd het type onderlinge verbindingen en het kwantificeert het aantal m2.

Maar dit is een beperkte benadering van de architectuur. Er zijn veel meer functies die minder duidelijk, maar misschien 
even belangrijk zijn. Althans, die persoonlijke rangorde, dat moet worden bepaald. Want architectuur kan veel meer 
betekenen of doen ervaren. Juist door af te wijken van meest banale rangorde ontstaat architectuur bestemd voor 
mensen met een bijzondere levensstijl. Architectuur als statement of maatwerk. 

Een ruimte vormgeven zodanig dat deze uitdrukking geeft aan de essentie van het menselijke bestaan, dat erin vervat 
is het denken over/ spelen met existentiële vragen of elementen als b.v. zonlicht, ontmoeten, materiaalherkomst, 
energie, dat is in mijn opvatting pas architectuur. Ook dat zou onderdeel van het PVE moeten zijn.
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architect
Een architect zou u in eerste instantie moeten inspireren en tegelijkertijd u moeten remmen. Het proces eist veel van 
beide partijen, dus  zonder een onderlinge 'reality check' moet u er niet aan beginnen. Wat kan voor u de meerwaarde 
zijn die het inschakelen van een goede architect oplevert? 

Hij /zij is een bron van inspiratie en kan uw idee spiegelen aan alternatieven oplossingen of nieuwe ideeën aandragen. 
Hierdoor kan het uiteindelijke resultaat beter voldoen aan uw verwachting. De architect is ook een regisseur van het 
proces en kan dit sturen en bijsturen indien nodig. Ook het gebouw zelf zal een proces (wonen) moeten ondersteunen, 
door een passend ontwerp kan de architect de functies van het wonen optimaal hun plaats geven.  Bovendien levert hij 
maatwerk en dus passend bij heel specifieke wensen.  Het ontwerp zal ook meerwaarde kunnen krijgen t.o.v. een 
standaardoplossing door uiteindelijke esthetische waarde. Door het ontwerp meerdere keren te toetsen op esthetiek, 
door visuele middelen zoals schetsen, computermodellen, maquettes etc. krijgen de architect en u een goede indruk 
van hoe uw wensen in het echt er zullen uit gaan zien nog voordat de eerste paal geslagen is.  Er is dan ook meestal nog 
ruimte voor aanpassingen. Ook de technische kennis zal een waarde inbrengen: door juiste materiaalkeuze worden 
bouwfouten voorkomen en functioneren de technische onderdelen beter en ook energie zuiniger. Dit levert ook 
financieel meerwaarde op: een goed functionerend en technisch duurzame woning zal kosten besparen en een hogere 
waarde hebben bij verkoop. De architect is gids en kennisbron bij het doorlopen van vergunningsprocedures. Hij kan 
optreden als onderhandelaar en controleur van de uitvoerder zonder persoonlijk of emotioneel te betrokken te zijn. Dat 
kan heel veel zorgen voorkomen, wat van grote waarde kan zijn.  Vaak kan de architect uw wens plaatsen in een groter 
maatschappelijk of cultureel verband en rekening houden met toekomstbestendigheid. Dit alles tezamen zal leiden tot 
een woning die een meerwaarde heeft in het dagelijkse gebruik t.o.v. een kant en klaar 'woonproduct'.  

De tegenover de genoemde meerwaarde staan natuurlijk kosten. Deze kunnen op drie manieren bepaald worden: als 
vast bedrag, als percentage van de aanneemsom en als urenvergoeding. Ook een combinatie is natuurlijk mogelijk. 
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Alle diensten die een architect kan aanbieden zijn omschreven volgens een standaard taak omschrijving die deel uit 
maakt van de DNR 2011. Maar dat is slechts een kwantitatieve omschrijving. 

Als u geen catalogus woning neer wilt zetten maar een creatief proces in wilt gaan dan is het belangrijk dat u een 
architect kiest passend is bij uw verwachtingen. 

Het is ook belangrijk dat er een evenwicht wordt bepaald tussen onbegrensde ambitie en teveel bescheidenheid. Een 
bezoek aan een paar voorbeeld projecten van particulier opdrachtgeverschap, zoals de wijken in Almere, Amsterdam en 
Leiden kan helpen om een realistisch idee te krijgen, maar oriënteer ook in het buitenland. 

Het is goed om uw wens zo concreet mogelijk te omschrijven, te verbeelden, liefst voordat u een (aantal) architecten 
gaat selecteren. Vertrouwen is daarbij het belangrijkste criterium maar ook b.v. het netwerk van de architect: heeft hij 
goede contacten met bouwers, met andere partners die mogelijk iets voor u kunnen doen (adviseurs, kunstenaars). 

Voor de oriëntatie op  architecten zie o.a.  www.archined.nl en www.architectenweb.nl 

Architecten staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (hiermee is een verklaring afgegeven dat in het 
register opgenomen architecten voldoen aan de opleidingseisen van de EU);  daarnaast zijn een paar andere zaken van 
belang, zo noemt de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)  o.a.:  voldoende praktijkervaring, verzekerd zijn tegen 
beroepsaansprakelijkheid, voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid, garantie van vertrouwelijkheid,  aanvaarding 
van opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en 
architect deugdelijk zijn vastgelegd. 
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BNA en de Welstandtoets
De BNA vertegenwoordigd ook de grotere, industriële architectenbureaus die vooral actief zijn bij de productie van de 
seriematige woningbouw. Woningbouw die niet vraag- maar aanbodgericht ontworpen wordt.  De BNA vaart in dit dossier 
daarom een behoudende koers en kan niet iedere architect vertegenwoordigen (schatting is dat 60 %  van de bureaus 
BNA lid is). De recente keuze van de BNA om aan te sluiten bij particulier opdrachtgeverschap gaat daarom niet van 
harte.  Bij een schaars goed als bouwgrond is de keuze voor- of tegen particuliere verkaveling (en bouw) ook een 
politieke keuze.  Die keuze is noodgedwongen veranderd omdat veel grote projecten stil liggen door een economische 
oorzaak. Dat vertroebeld de theoretische discussie over de wenselijke wijze van gronduitgifte; individueel- of seriematig 
verkavelen en de rechten die het individu heeft bij de vormgeving van zijn huis (los van de onmogelijkheid dat eenieder 
een architect kan inhuren). 

De BNA 'moet nu mee in eigenbouw' maar pleit ook eind 2011 nog steeds voor de ongewijzigde instandhouding van de 
welstandstoets door commissies. Dat is weinig innovatief. In 2003 is er verandering gekomen in de wetgeving, er 
ontstond de verplichting om objectieve criteria te hanteren voor de beoordeling van een 'Wel staand' gebouw.  Het sloot 
de willekeurigheid, of concurrentie vervalsing uit maar is nog geen stimulans voor vernieuwingen.

Is het goed dat er nu ook welstandsvrije gebieden komen, ook al is het resulterende straatbeeld meestal niet 
verheffend? (zie b.v.  Jakobsstaf in Almere;  of Vroondaal in Den Haag). Tja, het resulterende woningaanbod voldoet op 
individueel niveau blijkbaar beter aan de particuliere vraag, de overheid zou naar mijn mening onderscheid moeten 
maken waar wel en niet wordt getoetst (zoals nu reeds gebeurd) en daarnaast de deskundige burger veel meer 
betrekken bij de opstelling van de nieuwe criteria voor gebieden die kwetsbaar zijn (bouwen aan lokale identiteiten die 
verschillen per wijk).  'Welstand' moet uit het juridische kader worden gehaald en gebracht worden in het domein van 
educatie, community building,  burgerschapsvorming, maatschappelijke participatie en city marketing.  Ik betreur dat de 
BNA consolideert en daar niet meer op heeft ingezet en er partners bij zoekt.  
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stap 3: schetsontwerp (SO)
Na het sluiten van de overeenkomst met de architect en vaststelling van het P.V.E., het budget en de raming van 
ontwerp- , vergun- en bouwtijd kan de architect een haalbaarheids-onderzoek doen. Pas daarna kan hij aan de slag om 
een schetsontwerp te vervaardigen. Op basis hiervan kunnen de uitgangspunten worden getoetst, ook dienen 
specifieke eisen indien van toepassing m.b.t. specialistische energieprestatie zoals aardwarmte, warmtepompen, 
zonneboilers, zonnepanelen, windenergie, lage temperatuur verwarming of passieve koeling worden meegenomen. In 
geval van herbestemming wordt in deze fase meer werk verricht om de bestaande toestand in kaart te brengen 
(inmeting en opname). De volgende werkzaamheden worden verricht:

• Beoordeling situatie en bestaande toestand

• Vervaardigen situatietekening bestaande toestand na inmeting  

• Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing 

• Vaststellen stedenbouwkundige kaders en benodigde vergunningen

• Opname bestaande toestand, vervaardigen tekeningen

• Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims van onderdelen in het p.v.e.

Na vervaardiging van dit schetsontwerp kan e.e.a. worden gepresenteerd en besproken. De uitkomsten hiervan vormen 
de basis voor de volgende stap.
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stap 4: voorontwerp (VO)
Het schetsontwerp en het voorontwerp worden niet altijd onderscheiden. Er zal in elk geval een moment van presentatie 
van het voorontwerp moeten worden vastgesteld. Hier wordt bepaald of- en hoe het project verder gaat. 

In het voorontwerp worden volgende werkzaamheden verricht: 

• Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties 

• Analyse energieprestatienormering, advies duurzaam bouwen

• Overzicht benodigde vergunningen

• Vervaardigen voorontwerp gebouw (met indicatie van materiaal en bouwwijze)

• Opstellen globale bouwkostenraming

• Vervaardigen 3D-visualisaties en/of maquette
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stap 5: definitief ontwerp (DO)

De werkzaamheden tot de presentatie van het definitieve ontwerp: 

• Vervaardigen definitief ontwerp

• Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs 

• Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties

• Raming bouwkosten

• Analyse haalbaarheid opleveringsdatum

• Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan)

• Overleg diverse instanties t.b.v. aanvraag bouwvergunning 1e fase

• Overleg diverse instanties t.b.v. bestemming, gebruik en subsidiëring

• EPC (energie prestatie calculatie) en  inventarisatie potentiële milieumaatregelen en effecten

E.e.a. wordt gepresenteerd en u krijgt daarbij ook vaak een boekje met samenvatting van de belangrijkste informatie, 
afbeeldingen van het ontwerp en tekeningen op maat. De berekening van de constructeur en de EPC kan nodig zijn voor 
de bouwvergunningsaanvraag, die na uw goedkeuring kan worden gedaan.
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bouwvergunning
De bouwvergunning is tegenwoordig deel van de omgevingsvergunning die aangevraagd kan worden via 
w  ww.omgevingsloket.nl   of via de gemeentelijke balie van de afdeling Stadsontwikkeling etc.  

Zonder goedkeuring heeft u weinig aan uw definitief ontwerp. Het kan overigens zijn dat ondanks de inspanningen van 
uw architect de goedkeuring niet direct rond komt.  B.v. doordat er soms goedkeuring van een Welstandscommissie 
nodig is en deze niet direct wordt gegeven, of dat de plantoetsers van de brandweer de regels onjuist interpreteren. Er 
zit hier dus een aandachtspunt voor de planning. 

Er zijn twee termijnen binnen de omgevingsvergunning waarbinnen een beslissing moet worden genomen over de 
aanvraag

• 'Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken 
kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. 

• 'Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in 
maximaal 26 weken. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig 
met zes weken te verlengen.

Het bevoegd gezag kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. De aanvraag komt dan in de status Aanhouden 
beslissing. De beslistermijn wordt in dat geval voor onbepaalde tijd opgeschort. Voor het beoordelen van de aanvraag 
voor een reguliere bouwvergunning heeft de gemeente een behandelingstermijn van maximaal twaalf weken en de 
mogelijkheid om deze termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Hiervan moet de aanvrager schriftelijk op de 
hoogte worden gesteld. Bij een gefaseerde aanvraag geldt voor de eerste fase, waarin de planologische 
aanvaardbaarheid wordt beschouwd, een termijn van zes weken met een eenmalige mogelijkheid tot verdaging van zes 
weken. 
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Ook de tweede fase, waarin de bouwtechnische aspecten worden bekeken, kent een termijn van zes weken en een 
eenmalige verdaging van zes weken. Uiteindelijk kan de procedure dus maximaal 24 weken duren. Elke vorm van uitstel 
moet binnen de gestelde termijn schriftelijk aan de aanvrager worden gemeld.  Heeft de gemeente na de gestelde 
termijn geen uitsluitsel gegeven dan mag de aanvrager de vergunning als verleend beschouwen. 

Past het plan echter niet binnen het bestemmingsplan dan mag er toch niet worden gebouwd.' 

* bron : www.omgevingsloket.nl

De beoordeling van een aanvraag voor een reguliere vergunning geschiedt door toetsing aan de volgende criteria:
• het bestemmingsplan (provinciaal/gemeentelijke bepaling m.b.t. gebruik)
• welstand (meestal verplicht, sinds recent soms vrijgesteld)
• monumentenzorg (gemeentelijk of rijksmonumenten status)
• bouwverordening (gemeentelijk voorschriften, o.a. beschikbaarheid drinkwater, brandveiligheid)
• Bouwbesluit  (o.a. eisen aan veiligheid, bruikbaarheid)
• bodemonderzoek (bij bodem verontreiniging gelden specifiek beperkingen)
• milieuvergunning (n.v.t. voor woningen, van belang voor bedrijven)

Daarnaast kan ook het burgerlijk wetboek (burenrecht) bepalingen bevatten die van belang zijn.
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stap 6: technisch ontwerp (TO) en bestek

Op basis van het definitieve ontwerp kan de bestekschrijver een bestek maken. Het bestek is nodig voor de 
aanbesteding wanneer er volgens aanbesteding wordt gebouwd. 

Wat is een bestek?  Een bestek is de omschrijving van werkzaamheden die als resultaat een bouwwerk beogen, 
inclusief de van toepassing zijnde administratieve, technische en juridische bepalingen, materialen en 
uitvoeringsvoorwaarden. Het kost meestal minder dan 1%  van de bouwsom om op te laten stellen maar is een 
belangrijke peiler onder de rechtszekerheid van de opdrachtgever bij onenigheid met de aannemer.  Het maakt daarom 
ook deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en de aannemer.  Verder worden nu detailtekeningen zo ver 
uitgewerkt dat de aannemer weet hoe hij e.e.a. moet maken en aangevuld met materiaal-, kleur- en kozijnstaten tot een 
TO. 

Ook worden de garantietermijnen en bepalingen over oplevering, afvoeren van materialen en afvalscheiding, gebruik 
van water en energie en de wijze van beproeven van installaties hierin vastgelegd.  Ook worden hierin de belangrijke 
afwijkingen van het aanbestedingsreglement voor werken (ARW 2005) vermeld, zaken die straks bij het contract met 
de aannemer van belang zijn.

De werkzaamheden in deze fase zijn: 

• Vervaardigen voorbereidingstekeningen

• Vervaardigen technische, administratieve en juridische specificatie (bestek)

• Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties
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• Begroting bouwkundige werken en calculatie bouwkosten

• Raming van de bouwtijd 

• Toezicht op opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplan of dossier (het opstellen is de verantwoordelijkheid 
v/d  bouwplaats-ontwerper, de wetgever heeft verzuimd dit goed duidelijk te maken)

• Voeren van overleg met gemeentelijke instanties t.b.v. de bouwaanvraag 

• Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning

• Opstellen van definitieve financiële uitgangspunten 

• Advisering opdrachtgever inzake prijsaanbieding 

Voordat u een prijsaanbieding vraagt moet u beslissen hoe de het bouwproces wilt uit voeren: traditioneel aanbesteden 
of in bouwteam verband. 

Het kan zijn  dat u een aannemer zo goed kent en dat u die volledig vertrouwd en dat u niet wil aanbesteden. Dan kan 
een bouwteam te worden samengesteld met vaststelling van ieders verantwoordelijkheden. Kosten en kwaliteit worden 
in overleg bepaald en zijn in deze situatie lastiger af te dwingen, wat ook niet de bedoeling is, er wordt uit gegaan van 
goed vertrouwen als basis om kosten laag te houden. 

handleiding  en naslag voor particuliere opdrachtgevers, check  op http://www.mixd.nl/nl/about/  voor laatste versie  

samengesteld door MIXD architecture & art  onder de volgende licentie:  (CC BY-ND 3.0)  versie 20-06-2012           18

http://www.mixd.nl/nl/about/


stap 7: aanbesteding en het uitvoeringscontract

Voordat u een aannemer contracteert dient u liefst een aantal (3 tot 6) te kiezen die uitgenodigd kunnen worden om een 
aanbieding in te dienen. Dat moet volgens regels. Op elke aanbesteding zijn wetten uit het burgerlijk wetboek (BW) van 
kracht en de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012), ook kan het aanbestedingsreglement voor werken ARW 
2005  of verouderde Uniform Aanbestedings Reglement (UAR) van toepassing worden verklaard op de aanbesteding 
middels het bestek. Vaak komen aannemers met eigen voorwaarden, dat het niet verstandig is deze zomaar te 
accepteren is evident. 

U kunt beter niet met meer dan één aannemer een contract sluiten, dat maakt het juridisch heel lastig de juiste 
aannemer ter verantwoording te roepen als er wat fout gaat en men naar elkaar gaat wijzen.

In de aannemingssom van de hoofdaannemer zit een coördinatie vergoeding. Hij is dan aanspreekbaar op alle 
voorkomende vertraging of zaken van onderaannemers die niet conform opdracht zijn uitgevoerd.

Het is van groot belang dat de overeenkomst met de uitvoerder (de overeenkomst van aanneming of O.V.A.) goed wordt 
opgesteld en dat erin verwezen wordt naar de juiste documenten. Ook dienen de betalingstermijnen te worden 
vastgesteld . Bij voorkeur al in de uitnodigingsbrief die voorafgaand aan de genodigde aannemers worden verstrekt 
samen met het bestek en de tekeningen.  Ook dienen de aanbiedingen goed vergelijkbaar te zijn. 

Het is netjes om van te voren te laten weten op basis van welke criteria een aannemer wordt gekozen. 'Economisch het 
meest voordelig' is niet hetzelfde als 'laagste prijs'. Er kunnen redenen zijn om niet met de laagste bieder in zee te gaan 
maar dan moet die vrijheid wel van te voren worden aangegeven. 
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stap 8: uitvoering en bouwdirectie

Als het contract getekend is kan worden gestart met de bouwvoorbereiding en uitvoering. De architect werkt zonodig 
details verder uit tot werktekeningen die de architect controleert. In deze fase is het aan de aannemer(s) om het 
programma in gebouw om te zetten.  Het belang van de aannemer is om een goede naam te behouden, maar tevens ook 
om in zo kort mogelijke tijd, of soms, in de tijd die hen het beste uitkomt, het werk te verrichten. Een aannemer die voor 
een vaste prijs taken verricht kan alleen door snel en goed georganiseerd te werken winstmarges verbeteren. 
Particuliere woningbouw is kleinschalig en arbeidsintensief. Door de aanbesteding is misschien gekozen voor de 
'laagste prijs' aanbieder. Er is dan altijd het gevaar dat de aannemer iets over het hoofd heeft gezien en verlies gaat 
maken op het project. Door het opvoeren van meerwerk kan hij proberen alsnog de winstmarge op te voeren (of een 
verlies te compenseren). Door de voorwaarden in het bestek kan dat worden voorkomen maar kan ook de ruimte worden 
gemaakt om de aannemer te belonen wanneer hij zijn werk juist heel goed verricht.  

Taak van de bouwdirectie is: 

• het vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken die de uitvoering van het werk
betreffen, tenzij anders is overeengekomen in het uitvoeringscontract (OVA)

• het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering
• het behartigen van de belangen van de opdrachtgever
• het leiden van de bouwvergaderingen waarbij de notulen, onder verantwoordelijkheid van de

directievoerder worden vervaardigd
• het geven van leiding aan bouwkundig opzichter van de aannemer
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• het erop toezien dat het werk binnen de gestelde tijd wordt gerealiseerd aan de hand van de
door de aannemer opgestelde en door de opdrachtgever goedgekeurde planning en werkschema’s

• het voeren van overleg met de opdrachtgever ten aanzien van normaal gebruikelijke onderwerpen
• het vanuit architectonisch opzicht bewaken van de kwaliteit en nemen van beslissingen wanneer deze in 

gevaar komt (signaleren, overleggen met opdrachtgever). 
• het communiceren en adviseren over aanbiedingen voor meer- en minderwerk, stelposten en

verrekenbare hoeveelheden
• het controleren van de door de diverse partijen toegeleverde tekeningen en andere stukken;

een en ander onder uitdrukkelijk voorbehoud van de verantwoordelijkheid van de samenstellers daarvan;
• het controleren en adviseren ten aanzien van de bouwtermijnen en de eindafrekening
• het toezien op de tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen, installatie-instructies
• het voeren en/of controleren van de benodigde correspondentie behorende bij de directievoering(notuleren, 

distribueren en leiden bouwvergaderingen).

Het kan voorkomen dat er bij de opdrachtgever of architect, nu er een ruwbouw staat, waar in rond kan worden gelopen, 
er nieuwe ideeën ontstaan.  Dan komt de vraag op om e.e.a. aan te passen en de uitvoeringstekening en planning aan te 
passen. Dit kan voor de aannemer die in een vol productieproces is, lastig zijn, het zal in meeste gevallen leiden tot 
aanpassing van planning, meerwerk en hogere kosten. Maar het kan soms desondanks toch wenselijk zijn. 
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meer- en minderwerk

Meer- en minderwerk zijn twee brillen op dezelfde werkelijkheid...hetzelfde muurtje -als meerwerk plaatsten- kost vaak 
meer dan het bedrag van de minderwerkpost, die achteraf in mindering op de rekening kan worden gebracht wanneer 
het toch niet gebouwd behoeft te worden...en dat is logisch, er moeten namelijk vaak wel aanpassingen plaatsvinden, 
gecommuniceerd en directie worden gevoerd zodat de wijziging wordt uitgevoerd. 

Er kan alleen sprake zijn van meer- en minderwerk indien dit door de opdrachtgever en bouwdirectie wordt 
goedgekeurd, als dat tenminste goed geregeld is in het bestek.  Ook daarom is een goed bestek van belang. 

Meer- en minderwerk wordt bepaald t.o.v. de aanneemsom. Het wordt meestal niet tussentijds maar pas bij oplevering in 
rekening gebracht, tenzij het bedrag een bepaald percentage (meestal 5%) van de aanneemsom overschrijd, dan kan al 
eerder een declaratie worden ingediend. 
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Oplevering en onderhoudstermijn

Tijdens de vooroplevering, wordt er een mancolijst opgesteld. Deze lijst wordt bij de 'Oplevering'  wat een juridische 
vaststelling is dat de aannemer grotendeels heeft voldaan aan zijn verplichtingen, afgevinkt. Wat er blijft staan zal 
gereed moeten zijn binnen een afgesproken periode.

Omdat er meestal nog een aantal manco's  zijn die de aannemer moet verrichten is van te voren bepaald dat de laatste 
betalingstermijn (met een bedrag groot: 5 of 10% van de aannemingssom)  pas na afloop van de onderhoudstermijn 
wordt betaald wanneer alle manco's van de lijst zijn verholpen. 

Een onderhoudstermijn kan ongeveer 4-12 maanden bedragen.
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Lijst met afkortingen

particulier opdrachtgeverschap PO  & collectief :  CPO. 
programma van eisen PVE 
Bond van Nederlandse Architecten BNA
De Nieuwe Regeling  DNR & Consumenten Regeling:  CR
het schets ontwerp SO
het voorontwerp VO
water / electra-installaties W-/E-installaties
het definitief ontwerp DO
 Veiligheids- en Gezondheidsplan V&G plan
EPC energie prestatie calculatie
Bouwbesluit BB
het technisch ontwerp TO
Uniform Aanbestedings Reglement UAR 
aanbestedingsreglement voor werken ARW 2005
Uniform Aanbestedings Reglement UAR  -is verouderd-
Uniforme Administratieve Voorwaarden UAV 2012,
overeenkomst van aanneming OVA
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Lijst met  URL's  
www.omgevingsloket.nl www.wikaza.nl www.particulieropdrachtgeverschap.nl

www.wetten.nl www.cpoz.nl/ www.atlasvoorgemeenten.nl

www.archined.nl en voor de licentievoorwaarden van dit document:

www.architectenweb.nl http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/

regelingen: 
• Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 

(UAVTI 1992);
• Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992); 
• Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005) 
• Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding Opdrachtgever - Architect (SR 1997); 
• VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992; 
• Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2005; 
• Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2011; 
• Het model Koop-/aannemingsovereenkomst (KA/AV). 
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