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Bijlage VIII 
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

 

      
      

Vakterm /begrip Omschrijving 

    

Aanbesteden Het beschikbaar stellen van de uitvoering van een 
bepaald werk voor een prijsopgave. Dit kan 
enkelvoudig of meervoudig.  

Aannemer: aansprakelijkheid Volgens het model van de koop-
aanneemovereenkomst is de aannemer tot 20,5 jaar na 
de oplevering aansprakelijk voor gebreken die de 
hechtheid van de constructie of een wezenlijk 
onderdeel daarvan aantasten. 

Aannemer: onderaannemers Partijen die in opdracht van de aannemer werk 
aannemen (partijen die heien, funderen, metselen, 
voegen, timmeren, ramen leveren, kozijnen leveren, de 
loodgieter, de afbouwer, de dakdekker). 

Akte van levering Hierin wordt de levering van grond en eventueel de 
gebouwde woning(en) door de notaris vastgelegd. 

Anti-speculatiebeding Beperkende voorwaarden bij verkoop van woning of 
grond om te voorkomen dat ermee gespeculeerd wordt. 
Voorbeeld: als een nieuw opgeleverde woning binnen 
vijf jaar verkocht wordt, moet het verschil tussen de 
transactieprijs en de oorspronkelijke prijs afgedragen 
worden aan de verkoper met wie de antispeculatie is 
afgesproken, vaak de gemeente. 

Appartementsrechten Bij gestapelde bouw wordt een complex bij de notaris 
via een splitsingsakte gesplitst in appartementsrechten. 
De bezitter van het appartementsrecht is na het 
passeren van de splitsingsakte automatisch lid van de 
Vereniging van Eigenaren. Deze eigendomsconstructie 
wordt soms ook toegepast om beheer en onderhoud te 
organiseren. 

Architectenhonorarium Het bedrag dat de architect vraagt voor zijn werk, 
betaling geschiedt meestal volgens de methodiek die is 
vastgelegd in de SR ‘97 (zie SR ‘97). 

Bankgarantie De bank garandeert dat zij na aanmaning uw schuld 
waarvoor zij garant staan, voldoen. Het wordt gebruikt 
als een waarborg wanneer een levering nog niet 
geschied is. In plaats van een bankgarantie kan ook 
een waarborgsom betaald worden, meestal 10% van 
het totale leveringsbedrag.  
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Beeldkwaliteitplan Het beeldkwaliteitplan is een middel om 'richting' te 
geven aan bouwplannen. In een beeldkwaliteitplan 
wordt aan de hand van foto’s en schetsen een beeld 
gegeven van de gewenste kwaliteiten voor de te 
ontwikkelen woonomgeving. Vaak wordt in een 
beeldkwaliteitplan duidelijk wat voor (architectonische) 
stijl/karakter de plannenmakers voor ogen hebben. Het 
beeldkwaliteitplan vormt een brug tussen een 
stedenbouwkundig uitwerkingsplan en het 
architectonische ontwerp. 

Bestek Uitgebreide werkomschrijving in woord en tekening van 
een te realiseren bouwwerk inclusief de plaatsbepaling, 
het materiaal en de uitvoering. 

Bestektekeningen De tekeningen (plattegronden, aanzichtdoorsneden, 
tekeningen van constructies en installaties) behorend 
bij het bestek. 

Bestemmingsplan Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de 
bestemming voor een locatie vastlegt. 
Verbeelding/plankaart alsmede regels/voorschriften. 
Het vigerende bestemmingsplan is in te zien via 
www.rijswijk.nl of bij de publieksbalie of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl  

Bezwaarprocedure Omwonenden kunnen bezwaar indienen bij de 
aanvraag van de bouwvergunning of de wijziging van 
een bestemmingsplan.  

Bijkomende kosten De bijkomende kosten - onderdeel van een 
stichtingskostenbegroting - bestaan grofweg uit 
architectenhonorarium, leges, notariskosten, 
projectmanagement, (juridische) advieskosten, 
aansluitkosten en onvoorziene kosten. 

Bodemgeschiktheidsverklaring Verklaring dat de grond geen verontreinigingen bevat 
waardoor deze niet geschikt is voor woningbouw. Deze 
verklaring moet overlegd worden bij de aanvraag van 
een bouwvergunning. Ook wel schoongrondverklaring 
genoemd.  

Bond van Nederlandse 
Architecten 

Belangenvereniging van architecten. Volgens eigen 
zeggen:’Architecten leveren binnen de BNA een 
gezamenlijke inspanning om optimale voorwaarden te 
scheppen voor de uitoefening van hun beroep, door 
ontwikkeling van hun vakmanschap, versterking van 
hun ondernemerschap en de maatschappelijke, 
culturele en economische profilering van architect en 
architectuur.’ Ongeveer eenderde van de architecten is 
lid van de bond. Zie ook www.bna.nl. 

Bouwbesluit Regeling van het Rijk: geeft minimum technische 
bouwvoorschriften voor een bouwwerk. Deze worden 
getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning. De 
voorschriften hebben betrekking op veiligheid, 
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

http://www.rijswijk.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bouwrente Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw 
aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, 
boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente. 

Bouwrijpe grond Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen. 

Bouwsomlimiet Bij de opdracht aan de architect meegegeven 
maximumbedrag om het bouwwerk te realiseren. 

Bouwteamverband In een bouwteam wordt één aannemer al tijdens de 
planfase gevraagd om in een bouwteam (bestaande uit 
opdrachtgever, architect en overige adviseurs en 
aannemers) deel te nemen. De plannen worden dus in 
samenspraak met de aannemer ontwikkeld. Voordeel is 
dat er een goed zicht is op de kosten. Nadeel is dat er 
geen concurrentie is. Het toetreden van een aannemer 
in een bouwteam wordt vaak voorafgegaan door een 
selectieprocedure. 

Bouwvergunning = 
omgevingsvergunning 

Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na 
toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen 
en Energie Prestatie Normberekening aan het 
bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en 
de eisen van welstand, bouwveiligheidsplan en 
milieukwaliteitstoets. 

Bouwverordening Gemeentelijke verordening die onder andere de 
stedenbouwkundige eisen, de procedure voor de 
bouwvergunning en de regels voor het gebruik van het 
bouwwerk weergeeft.  

Bouwvolume  Het bruto-bouwvolume is het volume dat wordt 
gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, te 
vertrekken van het maaiveld. 

Brutovloeroppervlakte (BVO) Oppervlakte inclusief gevels, constructieonderdelen, 
binnenwanden trapgaten, schoorstenen et cetera. 

Burenrecht Wettelijk vastgelegde rechten en verplichtingen van de 
eigenaars van naburige,  dat wil zeggen aan elkaar 
grenzende, erven. 

Casco Alleen de dragende constructie van een gebouw.  

Cataloguswoning Een reeds ontworpen woning met vaste bouwprijs die 
uit een catalogus kan worden besteld. 

CR 2006 De Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding 
Consument – Architect CR 2006 (kortweg CR 2006).  is 
een afspiegeling van DNR 2005 en speciaal ontwikkeld 
voor (kleine) opdrachten van particulieren.  

Collectief particulier 
opdrachtgeverschap  

Een groep particulieren - georganiseerd in een stichting 
of vereniging - verwerft een bouwlocatie en realiseert 
vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen 
gebruik. 

Constructeur Tekent de constructieve details en berekent het 
dragend vermogen van de constructies van het 
bouwwerk. 



  4/9 

Vakterm /begrip Omschrijving 

Constructie All Risk 
verzekering (C.A.R.) 

Verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen 
materiële schade (en/of verlies) die ontstaat tijdens de 
uitvoering van de bouw, kost ongeveer 0,25% van de 
totale bouwkosten. 

Definitief ontwerp Een nadere uitwerking van het VO (voorlopig ontwerp). 
De architect treft voorbereidingen voor de aanvraag van 
de bouwvergunning. In deze fase wordt ook een 
kostenbegroting gemaakt.  

Definitiefase In de definitiefase van een project wordt precies 
vastgelegd hoe en met wie het project gerealiseerd 
gaat worden. Er wordt een plan van aanpak en 
programma van eisen gemaakt. Bij een collectief 
project wordt er een rechtspersoon opgericht en 
worden er afspraken over de organisatie gemaakt. 

Depotrentevergoeding Voor het bedrag in het bouwdepot wordt een 
rentevergoeding gegeven aan de hypotheeknemer. 

Directievoerder Inspecteert en begeleidt de bouw: ziet erop toe dat het 
project conform bestek en tekeningen wordt 
gerealiseerd. 

DNR 2005 De Nieuwe Regeling 2005 is een standaardregeling 
voor het afsluiten van overeenkomsten tussen 
adviseurs en opdrachtgevers. De regeling is 
eenduidige, transparant en op de toekomst gericht en 
ontwikkeld door BNA en ONRI. Speciaal voor 
particuliere opdrachtgevers is op basis van DNR 2005 
de CR 2006 ontwikkeld 

Economisch eigendom Bij economisch eigendom draagt men alle rechten en 
plichten over en kan de verkrijger - de opdrachtgever - 
er feitelijk over beschikken. De grond komt pas in 
juridisch eigendom wanneer de transportakte is 
ingeschreven bij het Kadaster. 

Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC) 

In het Bouwbesluit opgenomen norm over 
energieverbruik. 

Enkelvoudige aanbesteding Aanbestedingsvorm waarbij via een éénmalige 
inschrijving het werk aan de laagste inschrijver wordt 
gegund. Tegenovergestelde van meervoudige 
aanbesteding waarin gefaseerd de uitvoerende partij 
wordt bepaald. 

Erfdienstbaarheid Bij erfdienstbaarheid hebben de eigenaars van twee 
verschillende erven een afspraak gemaakt die voor het 
ene erf een voordeel en voor het andere erf een nadeel 
oplevert. 

Garanties, verzekeringen en 
waarborgen 

Zie Woningborg, SWK, Stichting Bouwgarant, 
Constructie All Risk verzekering, NHG. 

GBO Gebruiksoppervlakte, het gaat om de werkelijk 
bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte: de 
verblijfsruimte. 

Grondrente Zie uitstelrente. 
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Huurwaardeforfait Het bedrag dat de eigenaar van een woning zou 
kunnen verkrijgen door het verhuren van zijn woning. 
Dit bedrag moet opgeteld worden bij het persoonlijk 
inkomen voor de berekening van de 
inkomstenbelasting. 

Hypotheek Een onroerende zaak (huis en grond) dient als 
onderpand voor een financiële lening. Daarmee krijgt 
de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen 
worden nagekomen. 

Hypotheekgever Degene die zijn onroerende zaak als onderpand 
aanbiedt en hiervoor een lening ontvangt van een 
geldverstrekker. 

Hypotheeknemer Degene die een lening verstrekt (financiële instelling) 
en hiervoor als onderpand een onroerende zaak 
accepteert. 

Hypotheekaktekosten Kosten van het Kadaster voor de registratie van de 
hypotheekakte in het hypotheekregister. 

Hypotheekrente De rente over de hypothecaire lening. 

Initiatieffase Gedurende deze fase ontstaat een idee, worden aan de 
hand van het globale budget de mogelijkheden 
bekeken en worden de wensen op een rijtje gezet. Bij 
collectief particulier opdrachtgeverschap wordt de 
kerngroep geformeerd. De zoektocht naar een locatie 
start. 

Juridisch eigendom Zodra de transportakte is ingeschreven bij het 
Kadaster, is het juridisch eigendom overgedragen. 

Kadaster Het Kadaster verzamelt gegevens over 
registergoederen in Nederland, houdt deze bij in 
openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt 
deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan 
particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden in 
de samenleving. Huizen en appartementen behoren tot 
'registergoederen'. Zie ook www.kadaster.nl. 

Kamer van koophandel "De KvK werkt aan de groei en bloei van het 
bedrijfsleven" naar eigen zeggen. De KvK verschaft in 
ieder geval veel informatie voor en over bedrijven. U 
kunt hier onder andere informatie vinden over uw 
aannemer en architect. Zijn ze wie ze zeggen te zijn? 

Leges De kosten die aan de gemeente betaald dienen te 
worden voor het aanvragen van vergunningen en 
andere administratieve handelingen. 

Mandeligheid Er is sprake van mandeligheid wanneer een 
onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van 
twee of meer eigenaars van verschillende erven en 
dient tot gemeenschappelijk nut van die erven. 

Materieel Gereedschap of machines die worden ingezet bij de 
bouw. Materiaal is hetgeen wordt verwerkt, materieel 
hetgeen waarmee het materiaal wordt verwerkt. 
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Meervoudige aanbesteding Aanbestedingsprocedure waarin een aannemer in 
meerdere selectieronden wordt geselecteerd. Zowel 
een enkelvoudige als een meervoudige aanbesteding 
kan openbaar of onderhands worden uitgevoerd. 
Openbaar wil zeggen dat elke partij een inschrijving 
mag doen; onderhands wil zeggen dat alleen partijen 
op uitnodiging van de opdrachtgever een inschrijving 
mogen doen. 

Meerwerk Extra werk voor de aannemer in opdracht van de koper. 
Deze kosten worden niet meegenomen in de 
stichtingskostenbegroting die gebruikt wordt voor het 
aanvragen van subsidies en dergelijke.  

Minderwerk Minder werk voor de aannemer. De begrote kosten 
voor een werk dat niet uitgevoerd wordt, worden van de 
totale kosten afgetrokken.  

Model opleveringsregel of 5%-
regeling 

Deze regeling geeft de koper het recht om 5% van de 
aanneemsom in depot bij een notaris te houden als 
‘stok achter de deur’ om de bij oplevering 
geconstateerde gebreken en tekortkomingen snel 
verholpen te krijgen. 

Nationale hypotheek garantie 
(NHG) 

Borg- of garantstelling die wordt afgegeven voor een 
hypotheek; er wordt borg gestaan voor de terugbetaling 
van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker. 
Hierdoor wordt het risico voor de hypotheeknemer 
verlaagd. Zie www.nhg.nl 

NEN Normering door het Nederlands Normalisatie Instituut. 
Veel voorschriften uit het bouwbesluit zijn NEN-
genormeerd. 

Omgevingsvergunning Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na 
toetsing van bouwtekeningen, constructieberekeningen 
en Energie Prestatie Normberekening aan het 
bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en 
de eisen van welstand, bouwveiligheidsplan en 
milieukwaliteitstoets.. 

Oplevering Feitelijke levering van de woning aan de opdrachtgever. 
De tekortkomingen worden genoteerd in een 
opleveringsrapport (in de praktijk zijn dit er gemiddeld 
twintig per woning). Wordt de woning geaccepteerd, 
dan tekenen de koper en de verkoper het proces 
verbaal van oplevering. Bij de ‘tweede’ oplevering wordt 
gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn. Dan wordt 
nogmaals het proces verbaal van oplevering getekend. 

Opzichter Inspecteert en begeleidt bouw. 

Plan van aanpak Beschrijft de projectorganisatie vanaf de definitiefase 
tot en met de beheerfase inclusief budget en keuze van 
de architect. 

Planfase Het verwerven van de locatie, het opstellen van het 
voorlopig en definitief ontwerp, opstellen bestek en 
bestektekeningen, het aanvragen van de 
bouwvergunning en het aanbesteden aan de 
aannemer.  

http://www.nhg.nl/
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Planproces Het planproces bestaat bij particulier 
opdrachtgeverschap uit vijf fasen: initiatieffase, 
definitiefase, planfase, realisatiefase, beheerfase. Zie 
de afzonderlijke termen in deze encyclopedie. 

Planvoorbereidingskosten Voordat met de daadwerkelijke bouw begonnen wordt, 
moeten kosten gemaakt worden, zoals kosten voor de 
organisatieopzet en de juridische kosten voor het 
oprichten van een vereniging en het maken van 
statuten. De grond moet gekocht worden, het 
architectenhonorarium is een flinke kostenpost en er 
moeten leges voor vergunningen betaald worden. Het 
risico is dat u deze kosten voor niets maakt als het 
project niet door blijkt te kunnen gaan. Zekerheid over 
de doorgang van het project moet zo snel mogelijk 
verkregen worden. 

Programma van eisen (PvE) De opdrachtgever beschrijft hierin wat hij van het 
ontwerp verwacht. De eisen geven aan wat zeker 
gerealiseerd moet worden. De locatie dient bekend te 
zijn en het programma dient aan te sluiten bij de 
gemeentelijke eisen en randvoorwaarden. Eventueel 
kan een PvE worden uitgebreid met een programma 
van wensen, waarbij de wensen bestaan uit dat wat 
idealiter gerealiseerd wordt.  

Realisatiefase Fase waarin de woning gebouwd wordt. Controle op het 
gebouwde vindt plaats door directievoering en toezicht 
op en tijdens de bouw.  

Rekenvergoeding aannemer Vergoeding aan aannemer voor het maken van de 
offerte. Vergoeding wordt alleen betaald als dit van 
tevoren is afgesproken. 

Risico Bij particulier opdrachtgeverschap gaat u risico's aan. 
De belangrijkste risico's zijn: planvoorbereidingskosten: 
de kavel moet gekocht worden voordat er een 
bouwplan of begroting gemaakt kan worden en er 
moeten voorinvesteringen gedaan worden voordat er 
zekerheid bestaat over de doorgang van het project  

Stichting Bureau 
Architectenregistratie 

De meeste werkzame architecten die hun 
architectendiploma hebben gehaald en twee jaar 
werkervaring hebben, schrijven zich hierbij in. Doordat 
er voorwaarden aanzitten waaronder het hebben van 
een diploma, geeft inschrijving bij dit bureau zekerheid 
over vakmanschap van de architect. 

Seniorenlabel Dit label stelt eisen aan de geschiktheid van woningen 
voor senioren. Dit label is inmiddels vervangen door 
Woonkeur. 

SGWN Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland, de 
verplichtingen die de aannemer heeft ten opzichte van 
zijn opdrachtgever, kunnen gewaarborgd worden door 
de SGWN.  

Sondering Onderzoek naar de draagkracht van de bodem voor het 
bepalen van de funderingsconstructie. 
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SR '97 Standaard Voorwaarden Rechtsverhouding 
opdrachtgever-architect versie 1997: bevat o.a. 
richtlijnen voor het bepalen van het honorarium van 
architecten.  
Opdracht conform de standaardovereenkomst en deze 
voorwaarden is gedateerd. Particuliere opdrachtgevers 
doen er beter aan een opdracht conform de CR 2006 te 
geven. 

Stedenbouwkundig plan Plan waarin globaal omschreven wordt hoe een wijk 
eruit ziet en welke uitstraling daarbij moet worden 
gerealiseerd. 

Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 

Zie beeldkwaliteitplan. 

Stichting Bouwgarant Deze stichting garandeert het herstel van gebreken na 
oplevering of in de constructie als de aannemer deze 
niet wil of kan herstellen. Als de aannemer tijdens de 
bouw failliet gaat, vergoedt Bouwgarant de kosten van 
afbouw door een andere aannemer.  

Stichting Woning 
Garantiefonds (STIWOGA) 

Stiwoga is een gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappij gericht op verzekerd 
bouwen. Met een bouwgarantieverzekering bent u 
verzekerd van de afbouw van uw woning of 
appartement als uw bouwonderneming tijdens de bouw 
failliet gaat. Dit kan voor woningen die zowel met als 
zonder GIW-garantie gebouwd worden. 

Stichtingskosten(begroting) Alle kosten om het project te realiseren, bestaande uit 
grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten. 

Transportakte Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van 
de grond en het juridische eigendom van de woning 
van de verkoper aan de koper. Meer informatie over 
notarissen en hun tarieven op www.notaris.nl en 
www.degoedkoopstenotaris.nl. 

Uitstelrente De rente die wordt berekend voor het uitstellen van 
betalen van de grond en bouwtermijnen. Bij de bouw 
van een huis wordt in termijnen betaald, eerst voor de 
grond en, naarmate de bouw vordert, voor de 
aanneemsom. Zolang de eigendomsoverdracht van de 
grond nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de koper 
recht op uitstel van betaling. De uitstelrente voor zowel 
de grondkosten als de aanneemsom is 
belastingaftrekbaar. De termijnen worden geregeld in 
de koop/aanneemovereenkomst. 

Verschotten Alles wat gedaan moet worden door de architect, maar 
wat niet onder het standaardwerk valt. Bijvoorbeeld de 
kosten voor reproductie van tekeningen, reiskosten en 
dergelijke. De hoogte van dit bedrag verschilt per 
project. 

Voorlopig ontwerp (VO) Een globale uitwerking van het programma van eisen in 
een ontwerp van gevels en plattegronden. De voorlopig 
ontwerpfase wordt afgesloten met een globale 
kostenbegroting. 
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Welstandscommissie Commissie (in opdracht van de gemeente) die bepaalt 
of het gebouw binnen het welstandsbeleid van de 
gemeente valt. De commissie bestaat uit architecten en 
andere deskundigen.  

Welstandstoezicht Gemeentelijk instrument voor het handhaven en 
ontwikkelen van de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Welstandscriteria en procedures moeten 
vanaf juli 2004 in een Welstandsnota vastgelegd zijn. 

WoonKeur Een door SEV en Aedes ontwikkeld certificaat voor 
nieuwbouwwoningen, waar gebruikskwaliteit, veiligheid 
en toekomstwaarde de maatgevers voor de beoordeling 
van de woontechnische kwaliteit zijn. Het is 
samengesteld uit de eisen van het seniorenlabel, het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen, de VAC-Kwaliteitswijzer 
en het Handboek voor Toegankelijkheid.  

 
 


