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Inleiding.
De vraag, volgens welken maatstaf het honorarium be»
paald moet worden voor werkzaamheden of diensten,
verricht door een beoefenaar van een vrij beroep, is in
het algemeen niet kort en bondig te beantwoorden. Vele
factoren spelen hierbij een rol, terwijl vaak het hono*
rarium daarbij nog gebonden is aan plaatselijke gebrui*
ken.
Wij zouden kunnen wijzen op het Chineesche gebruik,
volgens hetwelk een arts alleen betaling ontvangt zoo*
lang de patiënt niet ziek is. Of, om dichter bij huis te
blijven, kunnen herinneren aan het hier te lande onder
doctoren wel heerschende gebruik, om hun patiënten
een blanco declaratie toe te zenden, het aan hen over*
latende om naar eer en geweten te bepalen, welk hono»
rarium zij meenen verschuldigd te zijn.
Wanneer wij het hebben over de honoreering van den
architect, dan is het wel eens goed, een vergelijking te
treffen met de wijze waarop deze materie bij de artsen
geregeld is. De beroepsstand der artsen stond hier te
lande reeds zeer lang in hoog aanzien. Het was steeds
een beroep van „standing". Het kwam dan ook zelden
voor, dat op een doktersrekening aanmerking werd ge«
maakt, al zijn er soms wel veel slechte betalers onder
de patiënten.
Bij het opmaken van zijn declaratie houdt de arts ge*
woonlijk met twee factoren rekening: het aantal gemaak*
te visites en de mate van welgesteldheid van den patiënt.
Algemeen wordt deze maatstaf als billijk gezien; het
eenjgste bezwaar, dat er tegen kan worden aangevoerd
— en dat ook zeer terecht — is, dat de rekening bij veel*
vuldig ziek zijn zoo hoog kan worden, dat de patiënt
het niet meer betalen kan. A l s reactie hierop ontwik*
kelde zich het zickenfondswezen, waarbij de arts zich
verplicht tegen een vaste jaarlijksche vergoeding een
gezin medische hulp te verleenen. De verdere ontwik*
keling van het fondswezen leidde er zelfs toe, dat groote
fondsen één of meer artsen in vasten dienst aanstelden,
waarbij voor dezen het karakter van de vrije beroeps*
uitoefening geheel verloren ging.
Men heeft dus de keuze tusschen twee systemen; de
consequenties zijn tevoren bekend en in het algemeen
ontstaan tusschen artsen en patiënten geen geschillen
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omtrent de betaling. Deze bevredigende gang van zaken
is in hoofdzaak te danken aan de wijze waarop hef be-.
oefenen van de geneeskunde door de Overheid is ge-,
regeld. Ieder, die de geneeskunde wil beoefenen, dient
he"t artsexamen te hebben afgelegd en becedigd te zijn.
Wanneer we hierop terugkeeren tot het architecten*
beroep, dan zien we, dat de Overheid een ieder geheel
vrij liet om zich architect te noemen en om het architec*
tenbero.ep uit te oefenen en de bona»fide>vakbeoefenaars
zagen reeds jaren lang in, dat een verbetering in hun
maatschappelijke positie slechts te verwachten zou zijn
van een regeling door de Overheid, waarbij bevoegd»
heidseischen gesteld zouden worden om toegelaten te
worden tot de uitoefening van het architectenberoep.
Deze bonafide architecten sloten zich aaneen en daar
de Overheid volmaakt doof bleef voor hun wenschen,
verplichtten zij zich onderling, hun beroep volgens be»
paalde regelen van goede vakmoraal te zullen uitoefe»
nen. Daarnaast stelden zij bekwaamheidseischcn bij de
toetreding tot hun vereeniging en verplichtten hun leden,
voor hun arbeid geen lager honorarium te zullen bedin»
gen, dan volgens de door allen aanvaarde honorarium»
tabellen.
Wij kenden de laatste jaren drie landelijke architecten,
vereenigingen, die op deze wijze hun leden bonden, te
weten: de in 1942 honderd jaar geleden opgerichte
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van
Nederlandsche Architecten, het Nederlandsch Instituut
van Architecten en den Nederlandschen Bond van
Bouwmeestersgilden.
Niet allen, die het architectenberoep uitoefenden waren
lid van één dezer vereenigingen. Velen bleven liever
„vrij" en deelden hun opdrachtgevers gaarne mede, dat
zij niet gebonden waren aan die „hooge" honorarium»
tabellen van de vereenigingen. Zoo beconcurreerden de
architecten elkaar en niet altijd op faire wijze. Want,
wat niet uit de lengte kan komen, komt uit de breedte,
en talrijke misbruiken — als aannemen van provisie,
steekpenningen, e.d. — tierden welig. Dat hierdoor de
maatschappelijke positie van den architect naar beneden
werd gehaald, behoeft geen betoog!
Ook de vereenigingen bereikten terzake van de ver»
betering van de maatschappelijke positie van den archi»
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tect bij de Overheid niets. Onderling bestonden veeten,
die elke samenwerking tot 1940 volkomen uitsloten en
die tot gevolg hadden, dat iedere actie, door één ver*
eeniging bij de Overheid ondernomen, door een andere
werd tegengewerkt.
Zoo heersenten in het architectenvak tot heden toe nog
steeds „chaotische'' toestanden, waarbij onderbieding
van eikaars tarieven schering en inslag waren. De bona*
fide architecten kregen daarom vaak te hooren, dat hun
vereenigingstarief veel te duur was en vele opdracht*
gevers ontzagen zich niet te „pingelen". Dat deze wijze
van doen niet van vandaag of gisteren is, doch reeds in
onze gouden eeuw gebruikelijk was, toonde dr. ir. Blok
in een artikel in het Bouwkundig Weekblad van 1942
op blz. 503 aan, waar een declaratie van den architect
Arent van VGravensande voor Abraham van Beveren,
Heer van Oost* en West=Barendrecht, wordt gepubli*
ceerd. Deze declaratie is groot 45 Gulden 10 St., en
daarop komt het onderschrift voor:
„Ontfangen bij mij onderschreven uijt handen van de
Ed. Hr. mijn Heer van Barendrecht, de somme van
vijffentwintich gulden in voeldoeninghe van vijfenveer*
tig gulden thien St."
De instelling van de Nederlandsche Kultuurkamer heeft
al deze vraagstukken ineens op een geheel ander plan
gebracht. Thans zijn alle architecten lid van de Neder*
landsche Kultuurkamer, waarin zij worden georganiseerd
in de ondervakgroep Architecten van de vakgroep Archi*
tectuur van de groep Bouwkunst in het' Gilde voor
Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstambacht. Hier*
bij zullen eischen van vakbekwaamheid worden gesteld,
terwijl alleen deze architecten — leden van de Ned. Kul*
tuurkamer — het architectenberoep mogen uitoefenen,
met uitsluiting van ieder ander.
Deze organisatie is nog pas in opbouw en zij zal in haar
ontwikkeling zeker kinderziekten vertoonen, doch de
juiste grondslag om verder te bouwen is gelegd en juist
diè heeft tot heden steeds ontbroken.
In voorbereiding is thans een verordening van den Presi*
dent der Ned. Kultuurkamer betreffende het beroep
van architect en hierin zal de geheele materie geregeld
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worden: de bevoegdheid, het titelgebruik, de wijze
van vakuitoefening, plichten en rechten van architect
en opdrachtgever, geschillen en voorts de honoreering
van den architect en de salarieering van diens personeel.
De Commissie van Architecten, die deze verordening
heeft voorbereid, had dus mede tot taak, de in den aan*
hef gestelde vraag — en dan in het bijzonder voor archi*
tectonisch werk — te beantwoorden. In het hierna vol*
gende zal het één en ander worden meegedeeld over het
onderzoek, dat de Commissie heeft ingesteld naar de
maatstaven, die in verschillende bestaande honorarium*
tabellen worden aangelegd om het honorarium te be*
palen en omtrent de opvattingen, die zijn neergelegd in
de concept*verordening, welke de Commissie als vrucht
van haar arbeid aan den Leider der groep Bouwkunst
heeft aangeboden.
Het werkgebied van den architect.
In de eerste plaats vervaardigt de architect ontwerpen
voor bouwwerken en voor verbouwingen van bestaande
bouwwerken.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tusschen
werken, waarbij de architect zelf de directie voert bij
de uitvoering en een andere categorie werken, waarbij
dit niet het geval is. Deze laatste categorie werken be*
treft den particulieren woningbouw voor de markt,
waarbij de bouwondernemer in het algemeen zelf de uit*
voering leidt van de door den architect gemaakte
plannen.
In de tweede plaats is een belangrijk werkgebied van
den architect gelegen op het terrein van het conser*
veeren van de oude monumenten der bouwkunst. Hij
vervaardigt ontwerpen voor restauraties en deze worden
onder zijn leiding uitgevoerd, terwijl dit ook het geval
is met herstellingen en onderhoudswerken aan deze
monumenten.
Ten derde is er het stedebouwkundige werk, waarmede
de laatste tientallen jaren steeds meerdere architecten
worden belast.
En tenslotte zijn er architecten, die zich op een onder*
deel van het vak gespecialiseerd hebben en als raads*
man voor dit onderdeel optreden, b.v. voor gewapend*
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betonwerken, voor acoustische vraagstukken, voor
licht*technische vraagstukken, enz.
Wij zullen thans nagaan volgens welke maatstaven het
honorarium voor deze verschillende werkgebieden van
den architect wordt bepaald.
Ontwerpen voor gebouwen en verbouwingen.
Zooals hierboven reeds werd opgemerkt, wordt dit
werkgebied in twee hoofdgroepen gesplitst:
a. werken, waarbij de architect bij de uitvoering de
directie voert;
b. woningbouw voor de markt, waarbij de architect
uitsluitend de plannen vervaardigt.
De groep a is ook wederom onder te verdeelen en wel
in:
a l . normale opdrachten;
a 2. opdrachten van besturen van woningbouwvereeni*
gingen.
Deze laatste splitsing is eigenlijk een wat „gewilde"
splitsing, die noodzakelijk werd, toen na den vorigen
wereldoorlog in korten tijd een enorme achterstand in
de woningproductie moest worden ingehaald. De archi*
tecten berekenden in den aanvang hun honorarium voor
deze opdrachten volgens de gewone tabel van den
B . N . A . , die betrekking heeft op normale bouwkundige
opdrachten (A.R.). Echter was bij het opstellen van
deze Algemeene Regelen en de bijbehoorende honora*
riumtabellen niet gedacht aan woningbouw met Rijks*
steun in zoodanigen omvang als toen plaats vond en
het aanhouden van deze tabel leidde dan ook tot on*
evenredig hooge honoraria. In overleg met den Nationa*
len Woningraad, Algemeenen Bond van Woningbouw*
vereenigingen en onder goedkeuring van den Minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid kwamen in 1931 tot
stand de „Regelen en tabel voor de berekening en uit*
betaling van het honorarium van architecten voor bouw*
werken voor woningbouwverenigingen en in het alge*
meen voor woningen voor de volkshuisvesting, voor*
waarden en bepalingen, volgens welke geschillen tus*
schen den architect en den opdrachtgever zullen wor*
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den beslecht'". De aandacht wordt er hierbij nog eens op
gevestigd, dat deze Regelen ervan uitgaan, dat bij de
uitvoering van het werk de architect de directie voert;
ze werden dan ook niet toegepast voor opdrachten van
bouwondernemers.
De normale opdracht wordt algemeen gehonoreerd vol»
gens de „Algemeene Regelen betreffende de honoree*
ring van den architect en de verdere rechtsverhouding
tusschen opdrachtgever en architect" van den B.N.A.,
kortweg genoemd A . R . 1932. Daarnaast was in gebruik
de „Honorarium*tabel en Bepalingen vaststellende de
Rechtsverhouding tusschen Architect en Opdrachtgever"
van het N.I.V.A., terwijl ook de Nederlandsche Bond
van Bouwmeestersgilden voor deze werkzaamheden
over een honorariumtabel beschikte.
AI deze tabellen leggen twee maatstaven aan om het
honorarium te bepalen en wel:
a. de grootte van de bouwsom;
b. de klasse, waarin het werk gerangschikt wordt.
Dat men tot het aanleggen van deze twee maatstaven
kwam is zeer verklaarbaar.
Men zou theoretisch gezien, kunnen stellen dat het
honorarium afhankelijk moet zijn van: den geestelijken
arbeid, die de architect heeft geleverd; van de mate
waarin hij geslaagd is om aan eischen van doelmatigheid
te voldoen en tenslotte van de aesthetische waarde,
welke zijn schepping kan worden toegekend. In de prac»
tijk is het echter ondoenlijk om volgens deze maatstaven
het honorarium te bepalen. De te leveren geestelijke
arbeid is niet alleen afhankelijk van den aard en omvang
van de opdracht, doch hangt ook in hooge mate van
den persoon van den architect af. De één lost een pro=
bleem spelenderwijze op, waar een ander dagen werk
aan heeft. Een universeele maatstaf om geestelijken
arbeid te meten ontbreekt en daarmede vervalt de moge*
lijkheid om dezen maatstaf aan te leggen bij de bepaling
van het honorarium.
De beide andere criteria, waarvan hierboven sprake was:
de mate waarin de architect met zijn werk geslaagd is uit
een oogpunt van doelmatigheid en schoonheid, doen wel
hun invloed gelden op de belooning van den architect.
Maar zij worden niet (of zeer zelden) in geld uitgedrukt.
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Deze factoren vormen de ideéele belooning, die de archi»
tect voor zijn werken ontvangt: de erkentelijkheid en
de dankbaarheid van zijn opdrachtgevers voor het werk,
dat door zijn scheppend vermogen tot stand kwam. Zij
vormen de basis voor zijn particulierè practijk en zijn
de aanbeveling voor zijn persoon bij het verkrijgen van
nieuwe opdrachten. Zijn loon is ook de vreugde, die hij
aan het werk, dat hij geslaagd wéét, beleeft.
Men moest dus een andere basis voor de berekening van
het honorarium vinden en het lag voor de hand, dat men
hiervoor nam de bouwsom. Men berekent nu algemeen
het honorarium als percentage van de bouwsom.
Het is echter geen vast percentage, dat de architect over
de bouwsom in rekening brengt; dit percentage daalt
bij stijgende bouwsom. Voor zeer groote werken is dus
het percentage laag; voor zeer kleine werken hoog. Ook
dit is begrijpelijk, want bij kleinere werken heeft de
architect naar verhouding meer werk te verrichten dan
bij groote opdrachten. De besprekingen met opdracht»
gevers en overheidsinstanties moeten in beide gevallen
gevoerd worden, het opmaken van het bestek, het hou»
den van de besteding, het moet alles in beide gevallen
met zorg geschieden en deze werkzaamheden eischen
hun tijd in het algemeen lang niet recht evenredig met
de grootte van de bouwsom.
Het honorarium wordt dus een bepaald percentage over
de totale bouwsom, dat lager is naarmate de bouwsom
hooger is.
Thans volgt bespreking van den tweeden maatstaf: de
klasse waarin het werk wordt gerangschikt. Het is duide»
lijk, dat bij een zekere bouwsom het ééne werk heel wat
meer bemoeiingen van den architect vergt dan een ander
werk. Aan een voorbeeld is dit duidelijk aan te toonen:
Het bouwen van een kerk van ƒ 150.000.— vraagt van
den architect buitengewoon veel werk. Hij zal eerst na
vele voorstudies over zijn ontwerp tevreden zijn; hij
heeft zeer uitvoerige besprekingen met zijn opdracht»
gevers, met zijn raadslieden voor verwarming, ventilatie,
acoustiek en verlichting te voeren; hij zal ieder detail
met zorg bestudeeren; de materiaalkeuze vraagt zijn
volle aandacht en ook bij de uitvoering is hij ten nauw»
ste betrokkon. Veelal zal hij daarbij samenwerken met
sierkunstenaars, edelsmeden, schilders en beeldhouwers;
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kortom zoo'n kerk is een opdracht, die den geheelen
mensch opeischt.
Stel hiertegenover een goederenloods langs een haven,
die eveneens ƒ 150.000.— zal kosten. Wanneer deze loods
in staal geconstrueerd wordt en een enkele travee is be»
rekend en geconstrueerd, dan is practisch de geheele
opdracht tot een oplossing gebracht. Wanneer de archi»
tect zich hiermede enkele weken heeft bezig gehouden,
dan kan hij in groote trekken aan de opdracht hebben
voldaan en de verdere uitwerking aan zijn personeel
overlaten, om zelf weer aan een andere opdracht te gaan
werken.
Een kerk en een goederenloods zijn dus van verschillen»
de „klasse" en dit bracht men nu in de honorariumtabel»
len tot uitdrukking. De klasse brengt den graad van
omvang en moeilijkheid der werkzaamheden in rekening.
Daarbij is het dus noodzakelijk, dat bij de klasse deze
graad van omvang en moeilijkheid der werkzaamheden
duidelijk wordt omschreven.
Zoowel de B.N.A.» als de N.I.V.A.=tabel kende drie
klassen.
De B.N.A.»tabel A . R . 1932 omschrijft deze klassen als
volgt:
„Klasse A omvat bouwwerken van eenvoudigen aard;
klasse B omvat bouwwerken, waarbij de ruimteverdee»
ling van grootere beteekenis is of met meer eischen reke»
ning moet worden gehouden;
klasse C omvat bouwwerken van bijzonderen aard, af»
zonderlijke interieurs, benevens interieurs van werken
onder klasse A of B vallen, indien die interieurs meer
werkzaamheden van den architect vereischen, dan met
den aard van de betreffende klasse overeenkomt."
In deze B.N.A.»tabel is dus het criterium de „aard" van
het bouwwerk, terwijl ook (zie klasse B) de beteekenis
der ruimteverdeeling een maatstaf tot het bepalen der
klasse is.
De. N.I.V..A.=tabel neemt als maatstaf het teekenwerk,
dat voor het maken van de ontwerpen noodig is en
bepaalt in art. 19: „De werken worden naar de belang»
rijkheid in 3 klassen verdeeld.
In de le klasse behooren die bouwwerken, waarvoor
weinig teekenwerk vereischt wordt.
In de 2e klasse behooren die bouwwerken, waarvan de
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totstandkoming meerder teekenwerk, studie of bereke»
ning eischen.
In de 3e klasse behooren de versieringswerken, restau»
raties van monumenten en oude gebouwen, het betim»
meren van ruimten, inrichtingen van gebouwen, etc. etc."
Het is niet verwonderlijk, dat deze betrekkelijk vage
omschrijvingen der klassen vaak tot oneenigheid tus»
schen architect en opdrachtgever leidden en ook tot
oneerlijke concurrentie tusschen de architecten onder»
ling. Bovendien is vaak zeer moeilijk uit te maken of
een bepaald werk nu in deze of in die klasse behoort
te worden gerangschikt. Men hakt den knoop dan wel
door, door zoo'n werk in een denkbeeldige tusschen»
klasse te plaatsen en het gemiddelde van de percen»
tages uit de hoogere en de lagere klasse in rekening
te brengen. Op die manier waren er dus eigenlijk 5
klassen in plaats van 3 klassen!
Teneinde de hier geschetste onzekerheid bij het in»
deelen van een werk in de juiste klasse te voorkomen
bepaalt § 2 van de Duitsche „Gebührenordnung der
Architekten vom 15. Juli 1935" het volgende:
„(1) Die Gebühr richtet sich nach der Höhe der Her-,
stellungssumme und nach der Bauklassei der das Werk
angehört. Bestehen Zweifel darüber, in welche Bauklasse
ein Werk einzuordnen ist, so ist das Ausbauverhaltnis
nach § 18 zu errechnen und die entsprechende Bauklasse
festzustellen."
§ 18 geeft dun aan wat onder „Ausbauverhaltnis" moet
worden verstaan:
„(1) Das Ausbauverhaltnis ist das Verhiiltnis der Kosten
der Ausbau»arbeiten zu der Summe der Kosten der
Rohbauarbeiten und Ausbauarbeiten.
(2) Rohbauarbeiten im Sinne der Gebührenordnung
sind:
I. Abbrucharbeiten,
II. Erd» und Gründungsarbeiten,
III. Maurerarbeiten,
V I . Steinmetz» (Steinhauer») Arbeiten,
V . Beton» und Eisenbetonarbeiten,
V I . Steinmeth» (Steinhauer») Arbeiten,
VII. Zimmerer» und Stakerarbeiten,
VIII. Eisenkonstruktionen und Schmiedearbeiten
(Baueisenteile),
11

IX. Dachdeckerarbeiten und Blitzschutzanlagen,
X . Klempner» (Spengler», Flaschner», Blechner)
Arbeiten,
XI. Alle zum Rohbau gehörigen Rüstungs», Neben»
und Hilfsarbciten.
(3) Ausbauarbeiten
im Sinne der Gebührenordnung
sind:
XII. Putz» und Stuckarbeiten, Rabitz» und Monier»
arbeiten, Bildhauer» und Antragarbeiten mit
Modellen,
XIII. Estricharbeiten, fugenlose Belage,
X I V . Fliesen» und Plattenlegearbeiten einschl. Ver»
kleidungen von Decken und Wanden,
X V . Kunstschmiedearbeiten,
X V I . Tischler» und Schreinerarbeiten einschl. Ful5»
boden,
X V I I . Treppen mit Geliindern aller A r t ,
XVIII. Schlosser» (Beschlag») Arbeiten,
X I X . Glaserarbeiten und Oberlichter,
X X . Maler» und Anstreicherarbeiten,
X X I . Klebearbeiten (Tapete, Linoleum usw.),
X X I I . Ofen» und Herdarbeiten,
X X I I I . Zentralheizungs» Warmwasserbereitungs», Kühl»
und Lüftungsanlagen,
X X I V . Be» und Entwiisserungsanlagen und Gasleitun»
gen,
X X V . Elektrische Anlagen (Stark» und Schwach»
stromanlagen) und Machinelleanlagen aller
Art, sovveit sie nicht dem industriellen Be»
triebe dienen,
X X V I . Panzerraumanlagen, Sicherheitsanlagen,
X X V I I . Sonnenschutzeinrichtungen, Roll», Klapp» und
Scheibeladen,
X X V I I I . Alle sonstigen zur Vollendung des Werkes
erforderlichen Arbeiten, Lieferungen undHilfs»
arbeiten des Ausbaues.
(4) Aufienanlagen im Sinne der Gebührenordnung sind
die in D I N 276 unter C Absatz 2 aufgeführten
Arbeiten."
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Uit
de h i e r b o v e n o v e r g e n o m e n
paragraphen
uit
de
Duitsche honorariumregeling
voor architecten
blijkt
dus, dat i n geval twijfel bestaat i n w e l k e klasse een
b o u w w e r k m o e t w o r d e n i n g e d e e l d , de
afwerkingsverhouding
(Ausbauverhaltnis)
moet
worden
berekend,
w a a r u i t a u t o m a t i s c h v o l g t i n w e l k e klasse het w e r k be»
h o o r t . H i e r b e s t a a t d u s een z e k e r d u a l i s m e , w a n t de be*
r e k e n i n g v a n de a f w e r k i n g s v e r h o u d i n g is n i e t v o o r i e d e r
werk noodig, alléén in gevallen van twijfel. Bezien we
nu § 5 der D u i t s c h e V e r o r d e n i n g , dan lezen wij daar:
„Bauklassenzuteilung.
O h n e n a c h w e i s d e s A u s b a u v e r h a l t n i s s e s k ö n n e n bei»
spielsweise zugeteilt w e r d e n :
Zu
B a i k l a s s e I: L i i n d l i c h e S i e d l u n g e n u n d A r b e i t e r »
w o h n s t É i t t e n i m S i n n e des § 29 d e s
Grundsteuergesetzes
v o m 1. D e z e m b e r 1936 ( R G B I . I S . 986) u n d d e r V e r *
o r d n u n g ü b e r die F ö r d e r u n g v o n A r b e i t e r w o h n s t i i t t e n
v o m 1. A p r i l 1937 ( R . G . B I . I S. 437), S c h u p p e n , S c h e u *
nen,
Baracken,
Behelfsbauten,
einfachste
bauerliche
Wohn* und Nutzbauten.
Z u Bauklasse II: E i g e n h e i m e m i t einer Herstellungs*
s u m m e b i s z u 10.000 R . M . j e H a u s , s o n s t i g e W o h n u n g s *
ba iten m i t Z u s c h ü s s e n o d e r Biirgschaften ö f f e n t l i c h e r
S t e l l e n , sofern sie n i c h t z u r B a u k l a s s e I g e h ö r e n , land*
wirtschaftliche
Gebiiude,
Stalle,
einfache
Industrie*
bauten. Hallen, Speicher, Lagerhauser, einfache W e r k *
statten, einfache G a r a g e n .
Z u Bauklasse III: E i n f a c h e W o h n b a u t e n ,
Miethïuser
mit
einfachem A u s b a u . Fabrikbauten einfacher A r t ,
G a r a g e n m i t besserem A u s b a u , K a s e r n e n , Schlaf* u n d
H e r b e r g s h a u s e r , Straf* u n d B e s s e r u n g s a n s t a l t e n ,
Eisen*
bahn* u n d sonstige I n g c n i e u r s h o c h b a u t e n , einfache Gast*
höfe,
Speisewirtschaften,
Volkskiichen.
Wasch*
und
Desinfektionsanstalten, Schlacht* u n d V i e h h ö f e . Volks»
schulen. Liindliche Schulen. Einfache Kirchen» u n d Kult*
bauten. Zirkusgebaude.
Z u Bauklasse I V : W o h n b a u t e n , Eigenhauser u n d Miet»
hauser m i t besserem
A u s b a u . Geschiifts* Kauf* und
W a r e n h ï u s e r . B a n k e n u n d B ö r s e n g e b ü u d e . Post* u n d
Telegraphengebiiude, Verwaltungsgebiiude,
Gerichtsge*
baude, A r c h i v e , Bibliotheken, Krankenhauser, Heil* und
Pflegeanstalten, Bade» und Schwimmanstalten, Konzert»
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hauser, Saalbauten, Kinos, bessere Gasthöfe, Vergnü*
gungsstatten, Hotels, Sport* Klub* und Gesellschafts*
hauser, Kirch* und Kulturbauten mit guten Ausbau,
Höhere Schulen, Gewerbliche Schulen, Mittlere tech*
nische Lehranstalten.
Z u Bauklasse V : Reiche Wohnbauten, Villen, Luxus*
hotels, Museen, Theater, Hochschulen, Universitütcn,
Wissenschaftliche Institute, Akademicn, Reprasentative
Verwaltungsgebaude,
Rathauser,
Ministerien,
Bot*
schaften, Standehauser, Stadthallen, Kirchen* und Kult*
bauten in monumentaler Ausführung, Dome. Alle zu I V
gerechneten Gebaude mit reichem Ausbau.
Z u Bauklasse V I : Ausstattungen: Möbel, Leuchtkörper,
Glas*Malereien, Raumausstattungen, Denkmaler, Grab*
male".
De opsomming der voorgaande voorbeelden wijkt sterk
af van de omschrijving van de klassen, die de in Neder*
land gebruikelijke tabellen bevatten.
De eerste officieele Nederlandsche honorarium*tabeI
werd in 1838 opgesteld en daarin werden de verschillende
klassen omschreven, terwijl daarbij als voorbeeld welke
gebouwen alzoo in die omschreven klassen konden val*
len, een aantal soorten van bouwwerken werden opge*
somd. Zuiver een voorbeeld ter toelichting; het accent
lag op de omschrijving.
In de practijk bleken er moeilijkheden voort te komen
uit het feit, dat bij iedere klasse voorbeelden werden
genoemd. Wanneer een bouwwerk, dat naar zijn karak*
ter en wijze van uitvoering in de hoogste klasse be*
hoorde, toevallig in een lagere klasse als voorbeeld was
genoemd, dan beriep de opdrachtgever zich hier ge*
woonlijk gaarne op, om een lager honorarium te kunnen
bedingen en dit leidde ertoe dat men in 1917 besloot
de toelichtende voorbeelden bij de klasseomschrijving
weg te laten.
De practijk na 1917 heeft echter aangetoond, dat ook
de uitsluitend omschreven klasseindeeling tot moeilijk*
heden aanleiding geeft.
Toen de commissie, belast met het opmaken van een
conceptverordening op de uitoefening van het beroep
van architect, dan ook kennis nam van het in Duitsch*
land gevolgde systeem, heeft zij de bruikbaarheid daar*
van voor ons land onderzocht.

Het is immers een zeer aantrekkelijke gedachte om een
systeem in te voeren, dat in gevallen van twijfel onfeil*
baar en als uitkomst van een eenvoudige berekening,
de klasse uitwijst, waarin het bouwwerk behoort te
worden gerangschikt.
De maatstaf volgens welke de klasse hierbij wordt be*
paald, is de verhouding van de kosten, die aan de af*
werking van het bouwwerk worden besteed, tot de
totale bouwkosten. De hieraan waarschijnlijk ten grond*
slag liggende gedachte is, dat naarmate een bouwwerk
meer aan afwerking kost, er meer aan te detailleeren en
aan te bestudeeren is, zoodat het in een hoogere klasse
behoort te worden ingedeeld.
De Commissie heeft daarop naar het Duitsche voor*
beeld een voorstel uitgewerkt en aan de hand van de
afrekeningen van een groot aantal uitgevoerde bouw*
werken de klasse, waarin deze werken volgens dit
systeem zouden behooren, bepaald.
Dit voorstel kwam hierop neer:
Bepaald wordt aan de hand van de afrekening het
bedrag der afwerkingskosten en daarop wordt nage*
gaan, welk percentage deze afwerkingskosten vormen
van de totale bouwkosten.
Voorts werd aangenomen, dat wanneer dit percentage
bleef beneden 25 %, het werk in klasse I zou worden
gerangschikt; was het percentage gelegen tusschen
25—40 % in klasse II, tusschen 40—50 % in klasse III,
tusschen 50—65 % in klasse IV en boven 65 % in
klasse V .
Hierbij dient dan nog te worden vermeld, dat klassen
III, IV en V ongeveer overeenkwamen met respectieve*
lijk de klassen A , B en C van de A . R . 1932. De klassen
I en II waren dus bestemd voor nog eenvoudiger op*
drachten dan vallende onder A van de A . R . 1932.
Thans kon de proef op de som genomen worden
en deze proef pakte zoo geheel verkeerd uit, dat de
Commissie niet heeft geaarzeld dit systeem weer over
boord te zetten. Het bleek n.I. dat de meest ongelijk*
soortige bouwwerken, die zonder twijfel in geheel ver*
schillende klassen thuis behooren nagenoeg hetzelfde
percentage voor de afwerkingskosten bezitten. Hier
volgen de resultaten van een aantal nagerekende bouw*
werken:
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Aard v. h.
gebouw

Bouw* Afwerkings*
kosten
kosten
klasse

Plaats

H.B.S.
Zeist
Villa
Bosch en Duin
db. huisjes Zeist
p. st.
Ziekenhuis Naarden
Praktikan*
tenhuis Zuilen
Zusterhuis Naarden
Heerenhuis Enschede
Doktershuis Zeist
Kerk
Heerlen
Zilver»
fabriek Zeist
Ziekenhuis Assen
Winkel*
galerij Zeist

ƒ 142.000.—
„ 16.000.—
„ 3.200.—
„238.000.—

62,5%
57 %
60.5%
66,5%

IV
IV
IV
V

„
„
„
„
„

68.5%
65 %
80 %
63 %
50,5%

V
V
V
IV
IV

„ 66.400.— 55 %
„211.000— 66,5%

IV
V

„ 30.350— 58 %

IV

28.000—
44.500.—
77.700—
15.600—
63.000.—

Het blijkt dus dat een kerk en een zeer doorgedetail*
leerde dokterswoning in dezelfde klasse I V vallen als
een aantal zéér eenvoudige dubbele huisjes, die — al*
hoewel onder directie — uitsluitend voor geldbelegging
werden gebouwd. Deze huisjes behoorden krachtens
hun aard eigenlijk in klasse II, ten hoogste in klasse
III, doch zeker niet in klasse I V . De oorzaak, dat bij
zulke huisjes het percentage der afwerkingskosten nog
zoo hoog ligt is de volgende: niet alleen worden derge*
lijke objecten zoo goedkoop mogelijk afgewerkt, doch
ook op den ruwen bouw wordt zooveel mogelijk bezui*
nigd: dunne muren, lichte fundeering, weinig grondwerk,
lichte kap, enz. maken dat de kosten van afwerking
ten opzichte van de totale bouwkosten toch nog van
overwegende beteekenis zijn. Hiermede is het systeem
om de klasse te laten afhangen van het percentage der
afwerkingskosten voor ons land veroordeeld.
Het kan zijn, dat bij onze Oosterburen, waar algemeen
veel zwaarder en solieder wordt gebouwd — wat zijn
oorzaak vindt in het verschil in bodemgesteldheid en
klimaat; wij bouwen zeer licht in verband met het ge*
ringe draagvermogen van den bodem in uitgestrekte
gedeelten van ons land — deze methode om de klasse
te bepalen tot gelukkiger uitkomsten voert. Geheel
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zeker is dit echter ook niet, daar uiteindelijk niet de
verhouding tusschen de kosten van afwerking en de
totale bouwkosten de goede maatstaf vormt voor de
bepaling van het honorarium, d o c h de mate van ingc*
wikkeldheid en moeilijkheid van de opgave, dus de
aard van het bouwwerk en de beteekenis, die aan de
ruimtevcrdecling moet worden toegekend.
Z o o voerde dit onderzoek de Commissie weer terug
naar het systeem van de w è U o m s c h r e v e n klassen.
In de c o n c e p t v e r o r d e n i n g wordt nu voorgesteld het
aantal klassen tot 5 uit te breiden. Klasse V komt daar*
bij nagenoeg overeen met klasse C van 'de A . R . 1932,
zooals uit de hierbij gepubliceerde grafiek te zien is.
Slechts voor bouwsommen beneden ƒ 1 5 . 0 0 0 werden de
percentages verhoogd en hetzelfde is het geval voor
bouwsommen boven ƒ 4 0 0 . 0 0 0 . Daartegenover staat dat
de percentages voor bouwsommen tusschen ƒ 15.000 en
ƒ 100.000, zij het zeer weinig, verlaagd zijn. D e k r o m m e
der percentages heeft hierdoor een vloeiend verloop
gekregen en vertoont niet die grillige sprongen in de
percentages, die alle andere tabellen eigen blijken te
zijn. D J lijn voor klasse V was het uitgangspunt voor de
verdere vaststelling der overige 4 klassen. D e percen*
tages voor klasse I werden nu vastgesteld op 1/3 ge*
deelte van klasse V , waarmede deze lijn dus ook was
bepaald.
V e r v o l g e n s werden de tusschengelegen klassen zoodanig
verdeeld, dat de percentages op iedere verticaal der
grafiek een meetkundige reeks v o r m e n d.w.z. een be*
paalde factor x is vastgesteld zoodanig dat wanneer A
het percentage voor klasse I is, dit v o o r de klassen
II. III, I V en V respectievelijk ax, ax , a x en ax*
bedraagt. D a a r a x = 3a volgt hieruit, dat de factor
x = 1,3176.
2

3

4

W a n n e e r wij nu de in grafiek gebrachte klassen I tot
en met V vergelijken met de eveneens op de grafiek
aangegeven klasse A , B en C van de A . R . 1932 dan
blijkt, dat klasse B iets lager honorarium oplevert dan
klasse I V , terwijl klasse A nu eens dicht bij klasse III
ligt, dan weer meer klasse II nadert.
Daarnaast zijn in de grafiek de percentages der Duitsche
honorariumregeling met zijn 5 klassen aangegeven (de
zesde klasse, die uitsluitend v o o r interieurs e.d. geldt is
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weggelaten). O m een vergelijking mogelijk te maken
moest de R . M . in de gulden worden uitgedrukt. Daar
de Duitsche regeling in 1937 tot stand kwam, kwam het
de Commissie onjuist voor de huidige verhouding tus*
schen de R . M . en gulden hiervoor te nemen en zoo
werd R . M . 10Ü.0C0.— gelijk gesteld met /50.0C0.—. W i l
men echter R . M . 109.000.— gelijk stellen met ƒ75.000
dan verplaatsen zich de lijnen D l , DII, DIII, D I V en
D V naar rechts op de grafiek en wordt het honorarium*
percentage in vergelijking met het hier gebruikelijke
percentage hooger.
Bij bestudeering van de Duitsche percentages springt
eveneens het onreglmatig verloopen van deze lijnen
direct in het oog, terwijl het onderling verband tus*
schen de verschillende klassen niet altijd verantwoord
lijkt. Merkwaardig is, dat de lijnen voor klasse I en
klasse II elkaar bij hooger wordende bouwsom steeds
meer naderen cm ten slotte bij ƒ 400.000 (R.M. 800.000)
in elkaar over te vloeien!
Voor ons zijn deze Duitsche krommen in zooverre in*
teressant, daar zij de commissie een aanwijzing gaven
voor het vaststellen van de hoogte van het percentage
voor de nieuw ingevoerde klasse I. Zooals hierboven
reeds werd meegedeeld, werd het percentage voor de
nieuwe klasse I afgeleid van het percentage voor klasse
V en op 1/3 daarvan gesteld. Dat de zoo gevonden
kr< mme een duidelijke overeenkomst vertoont m:t de
lijn D l is voor de commissie een waarborg, dat de
percentages voor klasse I vastgesteld, in de practijk
niet tot ernstige bezwaren aanleiding zullen geven.
Tenslotte dient nog iets gezegd te worden over de
vergoeding voor het maken van de werkteekeningen.
Het is duidelijk, dat naarmate een werk in een hoogere
klasse behoort, aan de werkteekeningen meer tijd en
meer zorg besteed zal moeten worden. Daarom is voor
iedere klasse een vast percentage vastgesteld, waarmede
het honorarium*bedrag moet worden verhoogd als ver*
goeding voor het maken van deze werkteekeningen.
Deze percentages bedragen voor de klassen I t/m V
respectievelijk 15, 20, 25, 30 en 40 %.
N u zijn gevallen denkbaar, dat dit starre percentage
tot onbillijkheden aanleiding zou geven; daarom is nog
nader bepaald, dat desgewenscht partijen overeen kun*
20

nen komen, dat voor de werkteekeningen de werkelijk
ts maken tccken=bureau» en andere kosten zullen wor»
den vergoed.
Opdrachten van besturen van Woningbouw^
vereenigingen.
In den aanvang van dit artikel werd reeds betoogd,
dat het eigenlijk onjuist is om deze categorie opdrachten
op een andere basis te honoreeren dan de „normale"
opdrachten. Want in feite zijn deze soort opdrachten
volkomen identiek met „normale" opdrachten. De ar*
chitect vervaardigt in beide gevallen een voorontwerp,
een uitvoeringsontwerp, begrooting en bestek, houdt in
beide gevallen een besteding en voert daarna directie
bij de uitvoering. Het ontstaan van de speciale tabel
van 1 Mei 1931 voor de woningbouwvereenigingen is
dan ook slechts hieruit te verklaren, dat klasse A van
de Algemeene Regelen te hoog lag, waardoor de archi»'
tect meer honorarium ontving dan hem naar den aard
van het werk toekwam.
Deze woningbouwvereenigingtabel ging nu voor de be»
rekening van het honorarium van geheel andere grond»
slagen uit. Het honorarium wordt daarin bepaald door:
le. de inhoud van de woning en wel a. 250 m of
grooter, b. van 225 m tot 250 , c. beneden 225 ;
2e. door het aantal woningen;
3e. door de klasse, waarin de gemeente valt, in welke
de woningen zullen worden gebouwd (4 klassen a, b,
c en d).
Het honorarium is voorts onafhankelijk van het aantal
voorkomende typen woningen, onafhankelijk van de
indeeling en samenstelling der woning en onafhankelijk
van de bouwsom.
Bestaat een bouwwerk uit woningen van verschillende
grootte, dan geldt als inhoud de gezamenlijke inhoud
van alle woningen gedeeld door het aantal.
De commissie is van oordeel, dat deze grondslagen
voor de berekening van het honorarium voor de toe»
komst niet te handhaven zijn. Allereerst ter wille van
de zeer gewenschte uniformiteit in de berekening van
het honorarium; ten tweede omdat het honorarium
wordt uitgedrukt in een aantal guldens, en niet in een
percentage van de bouwsom. Hierdoor blijft het hono*
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rarium onveranderd bij stijgende of dalende bouw*
kosten.
Het bezwaar dat vroeger gold, is thans door het in»
voeren van" 5 klassen ondervangen. In de concept=ver*
ordening worden derhalve opdrachten van woningbouw»
vereenigingen riiet speciaal vermeld. Zij behooren weer
tot de „normale" opdrachten.
Woningbouw voor de markt.
Deze categorie opdrachten onderscheidt zich zoo be»
langrijk van de „normale" opdrachten, dat hiervoor een
speciale honorariumregeling getroffen diende te worden.
Deze regeling behoort zich te voegen in het gekozen
systeem, dat wil zeggen: basis voor de honoreering moet
weer zijn de bouwsom en de klasse waarin het werk
behoort, doch daarnaast is het goed, dat de regeling
aansluit bij in de practijk gegroeide regelingen, die
hun bestaansrecht hebben bewezen.
Het groote onderscheid met de hierboven behandelde
categorieën opdrachten is, dat wanneer de opdracht ver»
strekt wordt door een bouwondernemer, het maken van
bestek en begrooting, evenals het houden van een aan»
besteding en het voeren van directie tijdens de uit*
voering wegvalt. Wanneer dus ook voor deze soort
opdrachten de normale honorariumtabel van toepassing
wordt verklaard, dan moet hierbij worden bedacht, dat
de opdracht beperkt blijft tot het vervaardigen van het
voorloopig ontwerp en het uitvocringsontwcrp, waar*
voor in totaal 50 % van het honorarium in rekening
wordt gebracht, dat voor een volledige opdracht (dus
met directie bij de uitvoering) geldt.
Maar deze opdrachten onderscheiden zich in het alge*
meen nog op één punt belangrijk van andere opdrachten.
Zij betreffen n.1. gewoonlijk seriebouw, waarbij één of
enkele typen een aantal malen herhaald worden. .De
reeds bestaande honorariumregelingen hielden hiermede
rekening. A l s zoodanig verdienen hier in de eerste plaats
genoemd te worden de „Overeenkomst inzake hono*
rarium en andere verplichtingen tusschen de Haagsche
Architecten Club en de bouwkundige vereeniging „On*
derneming en Vrijheid", tot stand gekomen den 15den
Februari 1935 en de „Leiddraad voor de honorecring van
den architect en de verdere rechtsverhouding tusschen
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bouwondernemer en architect, L . B . 1933" van den
b . N . A . Beide regelingen bevatten een tabel, die het
honorarium aangeeft in guldens, afhankelijk van het^
aantal en den inhoud der perceelen. Doch kenmerkend
voor beide tabellen is, dat voor ieder grondtype, dat
volledig in teekeningen moet worden uitgewerkt het
volle honorarium in rekening moet worden gebracht,
terwijl voor de herhalingen van een grondtype een ge*
deelte van dit honorarium wordt berekend.
De „richtlijnen" van den B . N . A . maakten onderscheid
tusschen „aaneengesloten bouw" en „hoekperceelen",
welke laatsten bij eenzelfden inhoud hooger werden ge*
honoreerd. De eerste herhaling werd met de helft, de
2e en volgende herhalingen met een derde gedeelte van
het honorarium voor het grondtype gehonoreerd.
De „Overeenkomst" die in Den Haag sinds 1935 alge*
meen gebruikt werd, maakte onderscheid tusschen:
aaneengesloten
bouw, winkelhuizen, hoekperceelen,
hoekwinkelhuizen, en enkele of dubbele villa's, waarbij
de aaneengesloten bouw het laagst en de hoekwinkel*
huizen het hoogst werden gehonoreerd. Voorts werd
voor iedere herhaling de helft van het honorarium
voor het grondtype berekend.
Voor het maken van de „gedetailleerde planteekenin*
gen" werd de grondtypeprijs per type gedeclareerd.
In deze „Overeenkomst" werd voor het eerst ook een
regeling getroffen voor het honorarium voor het maken
van statische berekeningen voor ijzer* en gewapend
betonconstructies.
De Commissie heeft zich de vraag gesteld, welke in de
toekomst de verhouding tusschen architect en bouw*
•ondernemer zal zijn. In den aanvang zag men dit vraag*
stuk zoo, dat de architect ook bij woningbouw voor de
markt de directie over de uitvoering van het werk in
handen zou moeten krijgen. Wij zagen hierin een waar*
borg voor het opvoeren van de qualiteit van de volks*
woningbouw. A a n een aantal collega's werd deze vraag
voorgelegd, doch géén vermocht een bevredigende op*
lossing aan de hand te doen. Duidelijk kwam hierbij
naar voren, dat de architect tegenover den Opdracht*
gever*bouwondernemer geen enkele sanctie zou kunnen
toepassen, zoodat zijn autoriteit bij het voeren van
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directie daarop niet zou kunnen steunen. Bovendien
bracht d-ze vraag een tweede vraag naar voren: „welke
functie blijft er nog over voor den bouwondernemer,
wanneer de architect bij den woningbouw voor de
markt de directie gaat voeren?"
De Commissie kwam al spoedig tot de overtuiging, dat
in deze richting de oplossing van het vraagstuk „archi*
tect=bouwondernemer" niet ligt, doch dat een gezonde
oplossing alleen te bereiken valt, wanneer beiden zich
tot hun werkgebied beperken; wanneer beiden zich niet
op elkanders werkgebied begeven en voor eigen werk
de verantwoordelijkheid op eigen schouders nemen.
De architect zal moeten aanvaarden, dat zijn taak be»
perkt blijft tot het vervaardigen van de bouwplannen
en de werkteekeningen; hij zal zorg dragen voor het
verkrijgen van bouwvergunning en hij is er verantwoor*
delijk voor dat het bouwprogramma, hetwelk door hem
in overleg mjt zijn opdrachtgever wordt opgemaakt,
wordt uitgewerkt tot een doelmatig en technisch wel*
overwogen plan, dat in aesthetisch opzicht past in de
omgeving, waarin het zal worden gebouwd.
De taak van den bouwondernemer is het om dit plan,
dat moet voldoen aan de eischen, die hij heeft kenbaar
gemaakt (tenzij deze eischen niet voor verwezenlijking
vatbaar zijn), uit te voeren. Hierbij zal de architect
natuurlijk gaarne den bouwondernemer met raad en
daad ter zijde staan, doch de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering ligt geheel bij den bouwondernemer.
In het verleden zijn op dit terrein groote fouten ge*
maakt. Het heeft geen zin te ontkennen, dat de archi*
tecten in ongebreidelde fantasie woningen hebben ge*
teckend met gevels, die slechts dienden om den „roem"
van hun ontwerper te verkonden, doch die nóch de be*
woners, nóch de bezitters dezer huizen in extase hebben
gebracht. De bewoners klaagden van het begin af over
de ondoelmatigheid van hun woning, terwijl de bezitters
de zeer hooge onderhoudskosten te betalen kregen.
Doch anderzijds zagen wij den bouwondernemer zich
ook wenden tot de „allergoedkoopste architect", de man
die voor ƒ 2 5 gaarne een perceel wilde teekenen, het
den bouwer overlatende om dan — wanneer de bouw*
vergunning er eenmaal was — aan de hand van onnauw*
keurige honderdste teekeningen, het bouwwerk geheel
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naar zijn inzicht tot stand te brengen. M e n zal in het
kamp der bouwondernemers moeten gaan inzien, dat
deze toestanden niet in het belang van een goede volks,
huisvesting waren. W i j kunnen gelukkig constateeren,
dat dit inzicht bij bepaalde groepen bouwondernemers
reeds lang aanwezig is en deze groepen zullen de
eersten zijn o m te erkennen, dat hun samenwerking
met vakbekwame architecten, tot tevredenheid van
beide partijen, in ieder opzicht tot de beste resultaten
heeft g J e i d . .
D e bouwondernemer zal zich ook gaan realiseeren, wat
„ v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d dragen voor de uitvoering" be*
teekent. W a n n e e r een rijtje huizen eenmaal getranspor*
teerd was, placht menig bouwondernemer zich daar
verder weinig zorgen o m te maken. L a n g niet ieder
bouwer stond als een „ s o l i d e " bouwer bekend en de
steeds scherper wordende bepalingen der bouwverorde*
ningen vinden goeddeels hun ontstaansreden in den
z.g.
„revolutiebouw"!
H e t , is
ons
echter
bekend,
dat het bestuur van de O n d e r v a k g r o e p „ W o n i n g b o u w
voor de M a r k t " in dit opzicht het vaste voornemen
heeft o m het bouwen op een hooger peil te brengen.
Hierbij zullen de architecten, die als zoodanig door de
Nederlandsche K u l t u u r k a m e r worden erkend en toege*
laten, gaarne medewerken o m fouten, die in het ver*
leden werden gemaakt, in de toekomst te voorkomen.
In de c o n c e p t v e r o r d e n i n g wordt in art. 55 voorgesteld
ontwerpen voor w o n i n j b o u w voor de m a r k t als volgt
te honoreeren:
„ W a n n e e r bij opdrachten v o o r woningbouw voor de
markt, verstrekt door leden van de O n d e r v a k g r o e p
„ W o n i n g b o u w v o o r de M a r k t " slechts een voorloopig
ontwerp en een uitvoeringsontwerp, eventueel met de
werkteekeningen, worden verlangd, wordt het hono*
rarium naar de volgende grondslagen berekend:
1. H e t honorarium voor een opdracht wordt berekend
naar het aantal grondtypen
en het aantal
herhalingen
daarvan.
2. O n d e r een grondtype wordt verstaan ieder perceel
(of de helft van een dubbel perceel), dat volledig in
t e e k è n i n g e n moet worden uitgewerkt.
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3. Het honorarium voor een grondtype bedraagt de
helft van het honorarium volgens de honorarium*tabel
voor opdrachten van bouwkundigen aard, berekend
naar de bouwsom van het grondtype en de klasse,
waarin het bouwwerk wordt gerangschikt.
4. Het honorarium voor iedere herhaling van een grond*
type bedraagt de helft van het honorarium, dat voor
het grondtype in rekening wordt gebracht.
5. Voor het maken der werkteekeningen wordt per type
éénmaal het honorarium voor het grondtype in reke*
ning gebracht.
6. Wanneer een ontwerp tot uitvoering komt en de
architect krijgt hierna nogmaals geheel dezelfde op*
dracht te vervullen op een ander bouwterrein, waarbij
het nieuwe bouwwerk een volkomen herhaling van het
eerste ontwerp is, wordt 3/4 gedeelte van het hono*
rarium voor de eerste opdracht in rekening gebracht."
Hieraan kan worden toegevoegd, dat wordt voorgesteld
om woningbouw voer de markt volgens min* of meer
gestandariseerde typen, in klasse I en woningbouw voor
de markt, waarbij de typen bijzondere bestudeering
vragen, in klasse II te rangschikken.
Zoo zal dus bij opdrachten voor woningbouw voor de
markt dezelfde honorariumtibel van toepassing zijn
als voor alle overige bouwkundige opdrachten, doch
daarnaast wordt het in de practijk als bruikbaar be
wezen systeem van „grondtypen" en „herhalingen" hier*
aan gekoppeld.
Teneinde geschillen te voorkomen bij het bepalen van
de bouwsom, wordt in het 5e lid van art 47 bepaald dat:
„De bouwsom van een grondtype, wordt berekend door
den inhoud van het perceel, gemeten buitenwerks uit
bovenkant vloer begane grond, waarbij opgeteld wordt
de inhoud van souterrain, kelders, etc., te vermenig*
vuldigen met den m *prijs, welke m *prijzen naar den
aard van het werk door den Leider der Groep Bouw*
kunst in overleg met den voorzitter der Ondervakgroep
„Woningbouw voor de Markt" voor iedere gemeente
periodiek worden vastgesteld."
Het zal blijken, dat de honoraria volgens de ontworpen
tabel belangrijk hooger zijn, dan tot heden gebruikelijk
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was. Hierbij mag echter niet uit het oog worden ver*
loren. dat de wijze waarop deze plannen tot heden
werden gehonoreerd zoodanig was, dat een bureau dat
voor de bouwerij werkte, bijna uitsluitend zeer jeugdige
krachten in dienst had, die lage salarissen kregen en
daarbij nog vaak lange dagen moesten maken.
Aan dezen toestand zal door de Kultuurkamer in
samenwerking met het N A . F . een einde worden ge*
maakt. Te verwachten is een regeling voor de sala*
rissen van het architectcnpcrsonecl en een regeling van
het aantal aankomende teckenaars dat in dienst'mag
worden genomen in verhouding tot het geschoolde
personeel. Deze salarissen zullen ongetwijfeld zoo wor*
den vastgesteld, dat een bouwkundig teekenaar een
behoorlijk inkomen gaat verdienen, waarop hij trouwen
kan en een gezin kan stichten. Ieder, die maar eeniger*
mate met de toestanden op de architectenbureaux be*
kend is, weet dat dit in het verleden — speciaal op
de „bouwerij burcaux" — niet het geval was. De tecke*
naars kwamen zoo van de Ambachtsschool of van de
MTS, werden even op een onderdeel van het werk
gespecialiseerd en ontwikkelden zich verder niet. Na
enkele jaren werden deze krachten dan weer „te duur"
en werden door een jongere editie vervangen.
In de toekomst moet het zoo niet gaan; om deze ver*
andcring tot stand te brengen is echter voorwaarde dat
het honorarium van den architect verhoogd Wordt. Daar
dit door ieder bouwondernemer gelijk zal moeten wor*
den betaald en dit honorarium toch altijd nog niet meer
dan ca. 2 % van de totale bouwkosten zal uitmaken
zijn hiertegen geen steekhoudende bezwaren aan te
voeren.
Ontwerpen voor restauratiewerken.
Sinds 1939 bestaan de Restauratie Regelen (R.R. 1939)
van den B.N.A., welke speciaal de rechtsverhouding en
de honoreering van den Architect regelen, die betrokken
wordt bij het restaureeren van monumenten der bouw*
kunst met Rijkssubsidie. Daarvóór golden voor deze
werkzaamheden de „Algemeene Regelen", waarin de
bepaling was opgenomen, dat voor restauratiewerken
het honorarium met 30 % werd verhoogd.
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De R.R. '39 beteekende voor den architect, geen ver*
betering: uit de grafiek is af te lezen, dat de honorarium*
krommen belangrijk lager liggen, dan de krommen die
behooren bij de „Algemeene Regelen", al ligt hun
beginpunt ook hooger. De R.R. '39 zijn ontstaan onder
sterken invloed van den toenmaligen directeur van het
Rijksbureau voor de monumentenzorg en bij de vast*
stelling in de Ledenvergadering van den B . N . A . werd
door den voorzitter gezegd, dat het bestuur de ver*
gadering wilde aanraden deze Regeling maar ongewijzigd
vast te stellen, want het had al moeite genoeg gekost
om het zoover te brengen, dat de Heer Kalff zich met
d-'ze tabel had willen vereenigen!
Het is mogelijk dat deze R.R. '39 een voldoende hono*
rarium opleveren aan architecten, die doorloopend
groote restauratiewerken in opdracht ontvangen, die
onderling weinig in karakter versch'illen. De architect
raakt dan zoo gespecialiseerd, dat deze opdrachten hem
minder werk geven en hem minder tijd kosten, dan het
werk en den tijd, die een ander architect daaraan zou
moeten besteden, die zich eerst in de stof moet in*
werken.
Het is niet te ontkennen, dat er tot heden bij het Rijks*
bureau een tendenz was om de opdrachten zooveel
mogelijk te verstrekken aan een bepaalde groep archi*
tecten, die hun sporen op het gebied van het restau*
reeren reeds hadden verdiend. Hierdoor bleef de groote
meerderheid der architecten geheel verstoken van res*
tauratie*opdrachten. En de R.R. '39 werkten dezen toe*
stand a.h.w. in de hand.
Daarom wordt nu voorgesteld weer terug te keeren
tot de regeling van vóór 1939. waarbij dus de normale
tabel voor bouwkundige opdrachten ook voor restaura*
tiewerken van toepassing is, verhoogd met een toeslag
van 30 %. Betreffende de klasse=indeeling is bepaald,
dat restauratiewerken alleen in de drie hoogste klassen
kunnen worden gerangschikt en wel:
in klasse III: Restauratiewerken van zeer eenvoudig
karakter, alsmede onderhoudswerken aan monumenten
der bouwkunst, waarbij volgens bestaande gegevens
sommige onderdeden van het monument worden her*
steld;
in klasse I V : Restauratiewerken van meer ingrijpenden
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aard, welke niet vallen onder klasse V ;
in klasse V : Restauratiewerken, waarbij in verband met
belangrijke wijzigingen van den bestaanden toestand,
bijzondere eischen worden gesteld aan het scheppend
vermogen van den architect, veel studie en veel per*
soonlijk werk noodig zijn.
Met het wederinvoeren van eigenlijk de oude honora»
riumregeling voor restauratiewerken wordt beoogd, den
architect een zoodanig honorarium te garandeeren, dat
hij voldoende tijd kan besteden om zich in de periode
waarin het monument ontstond, in te werken, waardoor
een grooter aantal architecten, dan tot dusverre daan
mede werd belast, bij de restauratiewerken zal kunnen
worden betrokken. Het zal dan mogelijk worden de
monumenten in een bepaalde streek uit het land zoo*
veel mogelijk door ter plaatste gevestigde architecten
te laten restaureeren, wat omgekeerd weer een invloed
ten goede kan hebben op het „streekeigen" bouwen van
deze architecten, wanneer hen opdrachten voor nieuwe
bouwwerken worden verstrekt. Zoo kan een gezonde
wisselwerking ontstaan, waarmede de bouwkunst slechts
gebaat zal zijn.
Ontwerpen van Stedebouwkundigen aard.
Voor stedebouwkundige opdrachten bestaan van den
B . N . A . de Stedebouwkundige Regelen 1936, welke des*
tijds na zorgvuldige voorbereiding tot stand zijn ge*
komen. Slechts op ondergeschikte punten gaven deze
Regelen aanleiding tot critiek; als voornaamste bezwaar
gold steeds, dat het honorarium voor het maken van
een uitbreidingsplan te laag was voor den arbeid, die
van den architect wordt gevergd. Deze lage honoraria
kwamen voort uit de slechte financieele positie van de
meeste gemeenten. De Comisssie heeft gemeend de
tabel voor de uitbreidingsplannen toch op een hooger
niveau te moeten brengen, terwijl daarnaast een aantal
correcties in de redactie der Stedebouwkundige Regelen
zijn aangebracht. Overigens zijn zij vrijwel ongewijzigd
in de conceptsverordening overgenomen.
Bij de regeling van de beroepsuitoefening in artikel 1
is tenslotte bepaald, dat de Leider der Groep Bouw*
kunst van die architecten, die opdrachten van stede*
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bouwkundigen aard wenschen te aanvaarden, bijzondere
bevoegdheden en/of bewijzen van vakbekwaamheid kan
verlangen. Hiermede is dus de grondslag gelegd voor de
vorming van een aparte kern architecten, die ook als
stedebouwkundigen bevoegd zullen zijn.
Opdrachten, waarbij de architect als
Raadsman optreedt.
In hetzelfde lid van artikel 1, waarvan hierboven sprake
was, wordt tegelijk geregeld, dat ook van den architect,
die als Raadsman wenscht op te treden, door den leider
der Groep Bouwkunst bijzondere bevoegdheden en/of
bewijzen van vakbekwaamheid kunnen worden verlangd.
Zoo zullen architecten, die zich in een of andere rich*
ting gespecialiseerd hebben, b.v. gewapend beton,
acoustiek, verlichting o.a. hiervan het bewijs kunnen
leveren om daardoor het recht te verkrijgen op dit ge*
bied als Raadsman op te treden. Dit zijn dus werkzaam*
heden, die algemeen door Raadgevende ingenieurs wor*
den verricht.
Natuurlijk dient de komende verordening ook hier
regelen te stellen en een tabel voor het bepalen van
het honorarium te geven. Het lag voor de hand hierbij
aan te sluiten bij het „Tarief voor ingenieurswerkzaam*
heden" van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs,
dat ook door de Orde van Nederlandsche Raadgevende
Ingenieurs (O.N.R.I.) werd erkend en aanvaard. Zoo
zou dit gedeelte van de conceptsverordening weinig
nieuws bieden, ware het niet dat er voor constructies
van weinig ingewikkelden aard, voorkomende bij woning»
bouw en soortgelijke eenvoudige bouwwerken een af*
zonderlijke regeling voor de berekening van het hono*
rarium is getroffen.
De conceptverordening bepaalt n.1. dat in het hono*
rarium voor het maken en uitvoeren van een bouw*
kundig ontwerp niet begrepen is het honorarium voor
het maken van statische berekeningen. Hiermede is een
knoop doorgehakt, die al tot zeer veel verschil van
meening heeft aanleiding gegeven. De oude B . N . A .
regelen, bepaalden n.1., dat eenvoudige constructies wel
voor dit honorarium berekend moesten worden, maar
ingewikkelde constructies niet. Waar ligt nu echter de
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grens? En daarbij komt dan nog, dat bij een werk met
ingewikkelde constructies, toch altijd een zeer groot
deel van de constructies van eenvoudigen aard blijft.
Ieder begrijpt, dat dit een bron van geschillen is en
daarom zijn thans de constructies verwezen naar den
bevoegden Raadsman, die daarvoor een apart hono»
rarium ontvangt. Heeft de architect zelf deze bevoegd*
heid, welnu des te beter, dan maakt hij zelf zijn bere*
keningen en ontvangt daarvoor een billijk honorarium.
In het algemeen is dat dus een percentage van de bouw*
kosten van het onderdeel, waarmede de Raadsman zijn
bemoeiingen heeft gehad. Maar voor de eenvoudige
constructies bij woningbouw en soortgelijke bouwwer*
ken, waarvan hierboven sprake was, kan een tarief per
berekend constructiedeel worden toegepast en wel vol*
gens den volgenden grondslag; Wanneer het gewapend
betonconstructies betreft met ƒ 5 . — per berekend con*
structiedeel en wanneer het andere constructie mate*
rialen betreft met ƒ2.50 per berekend constructiedeel,
exclusief de kosten der te maken teekeningen en buig*
staten. Herhalingen van dezelfde constructie worden
niet opnieuw gehonoreerd.
Deze regeling zal vooral worden toegepast bij projecten
voor woningbouw voor de markt en voor kleinere
architectonische opdrachten; ze is afkomstig uit de
overeenkomst tusschen de Haagsche Architecten Club
en de Bouwkundige Vereeniging „Onderneming en Vrij*
heid" en heeft gedurende een reeks van jaren haar
practische bruikbaarheid bewezen.
Slotbeschouwing.
Hiermede ben ik aan het einde gekomen van de te
behandelen stof, welke natuurlijk slechts een onderdeel
vormt van de materie, die de conceptverordening be*
treffende het beroep van architect behelst. Deze ver*
ordening zal dus na haar vaststelling alle tot heden
in gebruik zijnde honorarium*rcgelingen gaan vervan*
gen. Iedere vraag op het gebied van de honoreering
zal dan aan de hand van één boekje kunnen worden
beantwoord!
Doch dit is tenslotte maar een bijkomend voordeel.
Hoofdzaak is dat straks het beroep van architect bij*
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verordening (dus wettelijk) geregeld wordt, waarbij de
wijze van vakuitocfcning, de rechtsverhoudingen, de
geschillenregeling en de honorecring voor ieder bindend
wordt voorgeschreven. Daarmede wordt een mijlpaal
bereikt in het streven naar sanecring van de toestan*
den in het architectenberoep. Jarenlang hebben de
onderscheidene vereenigingsbesturen voor de verwezen*
lijking van de denkbeelden, die thans ten grondslag lig*
gen aan deze conccptsvcrordcning gestreden; ondanks
veel strijd en vele conferenties kwam men geen stap
verder. Thans zal blijken, dat de Nederlandsche Kul*
tuurkamcr in weinige jaren deze problemen tot een be*
vredigende oplossing vermag te brengen.
Natuurlijk zal ook deze verordening in de praktijk
blijken hier en daar te kort te schieten; volmaakt zal
óók deze nieuwe regeling niet zijn. Doch wanneer zij
een schrede voorwaarts beteekent op het pad naar de
vaksanccring, is daarmede het gestelde doel bereikt.
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