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Samenvatting 
 

Wie bouwt, doet een beroep op professionelen in de bouwwereld: architect, aannemer, 
technisch adviseur.  
 
Loopt er iets mis bij het bouwproject, dan worden deze professionelen vaak met de vinger 
gewezen. De bouwheer moet er echter van bewust gemaakt worden dat ook hij verant-
woordelijkheden en aansprakelijkheden heeft met betrekking tot het bouwproject. De 
vraag is dan ook welke deze aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden zijn. 
 
In de eerste twee hoofdstukken leggen we een aantal cruciale begrippen uit en nemen 
we het bouwproces onder de loep. In het derde hoofdstuk wordt de contractuele aan-
sprakelijkheid van de bouwheer met zijn verscheiden contractpartijen besproken. Hoofd-
stuk vier gaat in op de buitencontractuele aansprakelijkheid van de bouwheer met ruime 
aandacht voor de foutloze aansprakelijkheid en de nabuurhinder die hiervoor vaak de 
basis is. In een vijfde en laatste hoofdstuk belichten we een aantal relevante verzeke-
ringspolissen. 
 
Deze scriptie wil zowel de professionelen als de bouwheer zelf inlichten over hun verant-
woordelijkheden en aansprakelijkheden, zodat de professionele bouwpartners op de 
hoogte zijn van de plichten van hun medecontractanten en hen hierover kunnen inlich-
ten. Voor de bouwheer zelf werd er een samenvattende brochure opgesteld ter verduide-
lijking van zijn verplichtingen en aansprakelijkheden. 
 
 
Trefwoorden: aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, contractueel, buitencontrac-
tueel, verzekeringen 
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INLEIDING 

 
De bouwheer droomt van de realisatie van zijn nieuwbouwproject of renovatieproject. 
Hij doet, voor het concept en toezicht, een beroep op een architect, voor de uitvoering 
op aannemers. 
De realisatie vertegenwoordigt een belangrijke investering en de dromende bouwheer 
wil uiteraard een mooi resultaat. 
 
De bouwheer wil voor al wat misloopt bij het bouwen de professionelen aanspreken en 
wijst dus voortdurend naar zijn architect en aannemer. 
Vraag is evenwel of deze professionelen steeds aansprakelijk zijn en of de bouwheer 
ook niet aansprakelijk kan zijn.  
Welke zijn de aansprakelijkheden van de bouwheer? 
 
Dit werk wil geen juridische werk zijn, al kunnen we juridische begrippen niet zomaar 
onbehandeld laten. Het wil wel een reflectie zijn naar de bouwheer toe met 
vergelijkingspunten naar architect en aannemer.  
 
In het Frans spreekt men van ‘responsabilité’, in het Nederlands maken we een 
onderscheid tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  
 
Verantwoordelijkheid is verantwoording afleggen, rekenschap geven of nog: gehouden 
zijn tot het nemen van leiding en of beslissingen. Het wil zeggen dat de daden die 
gesteld zijn toerekenbaar zijn. 
Aansprakelijkheid betekent, kunnen aangesproken worden, verbonden zijn aan de 
rechtsgevolgen van een daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid. 
 
Het begrip aansprakelijkheid vinden we terug in vele domeinen, bijvoorbeeld de 
morele aansprakelijkheid in het domein van het geweten, de disciplinaire 
aansprakelijkheid in het domein van de tucht binnen een groep, de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in het domein van de strafwet en de sociale orde. 
Deze vormen van aansprakelijkheid zijn over het algemeen niet verzekerbaar in 
tegenstelling tot de contractuele aansprakelijkheid. 
Dit is aansprakelijkheid die berust op een persoon die een verplichting tegenover een 
of verschillende personen, krachtens overeenkomst opgelegd, niet of slecht heeft 
uitgevoerd, waardoor hij ertoe gehouden wordt door de miskenning van de 
overeenkomst, de veroorzaakte schade te herstellen.  
Hier krijgen we te maken met een belangrijk onderscheid, namelijk dat van de 
inspanningsverbintenis tegenover de resultaatsverbintenis. 
Als ingenieur architect, maar ook voor de andere contractanten in het bouwproces is 
het van belang te weten van welke aard de verbintenis die ze hebben aangegaan, is.  
Voor de bouwheer ligt het belang van dit onderscheid vooral in de wijze van 
bewijsvoering waarmee hij geconfronteerd wordt wanneer er zich een geschil voordoet.  
In die zin zal er in dit werk verder op dit onderscheid worden ingegaan. 
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Voorts is er ook nog de burgerlijke aansprakelijkheid. Dit is de aansprakelijkheid die 
rust op een persoon wanneer de wet hem verplicht de schade te herstellen die hij aan 
anderen berokkend heeft, als gevolg van een fout die begaan werd buiten een 
contractuele verhouding (schade aan derden).  
Deze aansprakelijkheid is onderworpen aan artikels 1382 tot 1386 B.W. en wordt 
beoordeeld in abstract dit wil zeggen in vergelijking met de ‘goede huisvader’. 
 
De burgerlijke aansprakelijkheid is gegroeid uit de lex aquilia van het Romeins recht, 
welke de eerste wet was om de verplichting van de schadeloosstelling tussen 
personen die niet verbonden zijn door contractuele banden, te reglementeren.  
 
De praktijk heeft ons reeds meermaals getoond dat het oppassen geblazen is in onze 
verhouding tussen bouwheer, architect en aannemer. De burgerlijke aansprakelijkheid 
en de contractuele aansprakelijkheid dienen afgebakend en gekend te zijn door elke 
betrokkene in het bouwproces.  
Er dient ook te worden nagegaan of ze in bepaalde gevallen niet samenlopen. 
 
Het mag als vanzelfsprekend verondersteld worden dat professionelen als architect en 
aannemer hun eigen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in het bouwproces 
kennen. Zij ontwerpen of bouwen ten slotte elke dag.  Voor de bouwheer ligt dit 
anders. Hij bouwt in de meeste gevallen slechts eenmaal in zijn leven en kan dus 
beschouwd worden als een leek in het bouwproces. Hij zal echter niet alle 
aansprakelijkheden mogen afwentelen op de architect en de aannemer als zijnde de 
specialisten ter zake. Ook de bouwheer zelf heeft een volwaardige rol.  
Om zijn project goed te laten verlopen doet de bouwheer dan ook een beroep op een 
architect die hem met raad en daad zal bijstaan. Ook op het gebied van zijn 
verantwoordelijkheden en eventueel juridische aansprakelijkheid zal de architect zijn 
cliënt moeten inlichten.  
Hiertoe wil deze thesis een hulp zijn:  vanuit het standpunt van de architect zelf 
toetsen we de hele bouwsituatie aan de juridische achtergrond te toetsen.  
 
Het recht tracht de verhouding tussen partijen te regelen om de sociale en 
economische orde te handhaven. 
Dit werk belicht, vanuit het standpunt van een student ingenieur-architect, de 
verhouding tussen de actoren in het bouwproces.  
De bijgaande brochure is bedoeld als een hulp voor de bouwheer. Hierin worden zijn 
belangrijkste verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden weergegeven. 
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1.1. DE RECHTSHANDELING 
 
 

1.1.1. Algemeen 
 
“Een rechtshandeling is een handeling waaraan het recht de door het handelende 
rechtssubject beoogde rechtsgevolgen verbindt”.1  
 
Een rechtshandeling kan eenzijdig of tweezijdig zijn. Een meerzijdige 
rechtshandeling gaat uit van meerdere personen in tegenstelling tot een eenzijdige 
rechtshandeling waarbij slechts één partij haar wil te kennen geeft.  
Het testament is een typische eenzijdige rechtshandeling. In het bouwproces zijn 
de meeste rechtshandelingen tweezijdig, bijvoorbeeld het aangaan van een 
verbintenis tussen bouwheer en architect door middel van een contract. 
 
Wie handelingsbekwaam is, kan een rechtshandeling stellen.2 Men is 
handelingsbekwaam wanneer men “de juridische mogelijkheid heeft om rechten 
en plichten waarvan men als persoon houder is, zelf en zelfstandig kan uitoefenen, 
d.i. vrij aan het rechtsverkeer deelnemen, zonder vertegenwoordigd te moeten 
worden door een ander persoon en zonder de toestemming of bijstand van een 
andere persoon.”3 
 
Aan een rechtshandeling zijn rechtsgevolgen gekoppeld. Welke deze gevolgen zijn 
wordt veelal in de wet vastgesteld en beschreven. Deze gevolgen kunnen van 
aanvullend of dwingend recht zijn. Zijn ze van dwingend recht dan kunnen ze 
bovendien nog van openbare orde zijn. Zondigt men tegen de regels van het 
dwingend recht of van openbare orde, dan is de geldigheid van de overeenkomst 
beperkt.4 
 
 
1.1.2. Regels van dwingend recht 
 
“De regels van dwingend recht zijn bestemd om bepaalde categorieën van 
zwakkere rechtsgenoten te beschermen. Van deze regels kan bij overeenkomst 
niet worden afgeweken door andere dan degenen die door de regel beschermd 
worden, evenmin als deze laatste op voorhand (d.i. vooraleer een concrete 
betwisting ontstaat) kunnen afzien van een bescherming die de wet hen biedt.”5 

                                                 
1 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 265 
2 Martyn, G., Devloo, R., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, 2003, 54-55 
3 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 147 
4 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 50 
5 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 50 
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Vermits deze regels zijn ingevoerd ten voordele van een bepaald particulier belang, 
kennen ze pas gevolgen wanneer de beschermde persoon erom vraagt. Als er zich 
iets voordoet dat ingaat tegen een regel van dwingend recht, dan kan de 
benadeelde en de door de dwingende regel beschermde partij vragen deze regel 
toe te passen.  
 
Duidelijk moet worden gesteld dat het nooit in een contract kan laten vastleggen 
dat men te allen tijde afziet van recht een beroep te doen op de regels van het 
dwingend recht dat hem beschermt.  Is dit bedongen in een contract, dan is dit 
beding ongeldig.  
 
 
1.1.3. Regels van aanvullend recht 
 
Van regels van aanvullend recht mag in tegenstelling tot de regels van dwingend 
recht en deze van openbare orde wel worden afgeweken. Men kan in een 
overeenkomst een andere regeling vastleggen dan deze die door de wet wordt 
voorgeschreven. Legt men in de overeenkomst de afwijking echter niet vast, dan 
wordt aangenomen dat de regels die de wet beschrijft van toepassing zijn.6   
 
Voorbeeld: De aannemer heeft pas recht op betaling als het werk naar de eis is 
uitgevoerd, maar partijen kunnen overeenkomen dat de bouwheer in de loop van 
de uitvoering voorschotten zal betalen. 
 
 
1.1.4. Regels van openbare orde 
 
“De regels van openbare orde zijn een bijzondere categorie van dwingende 
rechtsregels die gekenmerkt worden door het feit dat zij de bescherming beogen 
van het algemeen belang, d.i. het geheel van de essentiële belangen van de staat 
of van de gemeenschap en de juridische grondslagen waarop de economische of 
morele orde van de maatschappij geacht wordt te rusten.”7 
 
In het Burgerlijk wetboek wordt in artikel 6 in verband met de openbare orde het 
volgende gesteld: “Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden 
betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.”8 
 
De regels van openbare orde zijn in tegenstelling tot de regels van dwingend recht 
niet van particulier maar van openbaar belang. Dit heeft tot gevolg dat van zodra 
een dergelijke norm geschonden wordt, de rechter of het openbaar ministerie zal 
tussenkomen om een sanctie op te leggen. Voor hun tussenkomst is er geen 

                                                 
6 “Onder aanvullend recht verstaat men die rechtsregels waarvan de rechtsonderhorigen desgewenst 
zelf mogen afwijken, of die toepassing vinden wanneer de belanghebbenden zelf niets geregeld 
hebben, daarom ook nog geheten regelend recht.” (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 22) 
7 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 230 
8 Art. 6 B.W. 
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andere fout van of geen ander geschil tussen contractpartijen buiten het schenden 
van de regel van openbare orde vereist.  
 
Concreet voor het aannemingscontract met tot doel het maken van een gebouw, is 
het van belang te weten dat in de overeenkomst nooit kan bedongen worden dat 
afgeweken wordt van een regel van openbare orde. Dit overeengekomen beding is 
niet geldig.  
 
De tienjarige aansprakelijkheid is bij voorbeeld van openbare orde. Het is 
toegestaan de termijn van tien jaar te verlengen, maar men kan dit onder geen 
beding inkorten. 
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1.2. HET CONTRACT 
 
 

1.2.1 Algemeen 
 
“Een contract is een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een 
of meer andere verbinden iets te geven, te doen of te laten.”9  
 
Een overeenkomst geldt voor de contracterende partijen als wet.10 
 
Er zijn vier voorwaarden vereist om geldig te zijn11: 
 
1. “De toestemming van de partijen die zich verbinden” 
De partijen die contracteren moeten overeenkomen over alle essentiële punten die 
de overeenkomst uitmaken. 
 
2. “De bekwaamheid om contracten aan te gaan” 
Partijen die een contract afsluiten, moeten hiertoe bekwaam zijn. Dit bekwaam zijn 
houdt handelingsbekwaamheid in. Rechtsbekwaamheid alleen is niet voldoende. 
“Handelingsbekwaam zijn houdt in dat men de rechten die men heeft ook effectief 
zelf zal kunnen uitvoeren en afdwingen. Het is evident dat een klein kind, ook al is 
het rechtsbekwaam en dus kan erven, niet zelf de erfenis kan opvragen of naar de 
rechtbank kan stappen als het zijn of haar deel van de nalatenschap niet krijgt. 
Het recht voorziet ten voordele van de handelingsonbekwamen in een verplichte 
tussenkomst van een derde.”12 
 
3. “Een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis” 
Een verbintenis zonder voorwerp is ongeldig. Valt door omstandigheden het 
hoofdvoorwerp weg uit de verbintenissen, dan is er ook verder geen contract meer 
over de aan het hoofdvoorwerp ondergeschikte voorwerpen.  
Voorbeeld: In een aannemingscontract is het voorwerp het bouwen van een huis 
tegen een billijke vergoeding. Het contract gaat uiteraard verder dan enkel het 
bouwen van het huis. Er zijn verschillende nevenaspecten. Zo zal de architect 
tijdens het bouwproces toezicht houden op de werf. Dit toezicht is geen 
hoofdvoorwerp van het aannemingscontract tussen bouwheer en architect. Het is 
wel een gevolg van dit hoofdvoorwerp. Zo zullen, indien er nooit wordt begonnen 
met de bouw van het huis, ook alle rechtsgevolgen verbonden aan het toezicht 
vervallen. Het is logisch dat, wanneer er niet gebouwd wordt, er ook geen toezicht 
moet gehouden worden. 
  
 
 

                                                 
9 Art.1101 B.W. 
10 “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot 
wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door de 
wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoeren gebracht.” (B.W.- artikel 1134) 
11 Art. 1108 B.W. 
12 Martyn, G., Devloo, R., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, 2003, 52 
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4. “Een geoorloofde oorzaak van verbintenis” 
Is de oorzaak van de verbintenis niet geoorloofd dan is de verbintenis ongeldig. 
 
“Een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een 
ongeoorloofde oorzaak, kan geen gevolgen hebben.”13 
Voorbeeld: Overeenkomen dat men zal afwijken van de tienjarige 
aansprakelijkheid door deze te beperken tot bijvoorbeeld vijf jaar is ongeoorloofd, 
dit omdat men in het contract overeenkomt af te wijken van een regel van 
openbare orde. Dit beding heeft een ongeoorloofde oorzaak als grond en is dus 
ongeldig. 
In principe is men vrij om overeen te komen in een contract wat men wil, zolang 
men niets overeenkomt dat indruist tegen de regels van openbare orde of 
dwingend recht, ook al zijn beide partijen akkoord dit te doen. 
 
 
1.2.2. Inspanningsverbintenissen 
 
“Een middelen- of inspanningsverbintenis is een verbintenis die de schuldenaar 
ertoe verplicht de nodige inspanningen te leveren met het oog op het bereiken van 
het gewenste (maar niet gegarandeerde) resultaat, de bewijslast bij niet-nakoming 
rust op de schuldeiser.”14 
 
 
1.2.3. Resultaatsverbintenissen 
 
“Een resultaatsverbintenis is een verbintenis die de schuldenaar ertoe verplicht 
een bepaald resultaat te bereiken, de bewijslast bij niet-nakoming rust op de 
schuldenaar.”15 
 
De overeenkomst gesloten met een ingenieur die bijvoorbeeld de 
stabiliteitsberekeningen doet is een resultaatsverbintenis. Stort het gebouw in dan 
zal de ingenieur moeten bewijzen dat hij de berekeningen heeft uitgevoerd volgens 
de regels van de goed vakmanschap.   
 
In het Belgisch recht wordt thans aangenomen dat het architectencontract zowel 
inspanningsverbintenissen als resultaatsverbintenissen schept.  
 
 
1.2.4. Het aannemingscontract 
 
“Het aannemingscontract is de overeenkomst waardoor iemand een aannemer 
ermee belast in alle onafhankelijkheid een bepaald werk uit te voeren door het 
stellen van materiële handelingen. 

                                                 
13 Art. 1131 B.W. 
14 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 166 
15 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 276 
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Deze definitie vervolledigen we door eraan toe te voegen: “Tegen betaling van een 
overeengekomen prijs.”16 
 
Zowel het contract dat de bouwheer afsluit met de aannemer als hetgeen hij afsluit 
met de architect zijn aannemingscontracten, hoewel het bij de aannemer gaat om 
een contract met betrekking tot werk van stoffelijke aard en voor de architect om 
een dienst van onstoffelijke aard. Verder spreken we dan ook met betrekking tot 
het contract tussen architect en bouwheer van een architectencontract of 
overeenkomst. 
 
Belangrijk in de bovenstaande definitie is de onafhankelijkheid. Er wordt immers 
aangenomen dat architect en aannemer specialisten zijn in hun vak en dus 
moeten zij hun kennis onbeïnvloed kunnen aanwenden. Zijn aannemer en 
architect bijvoorbeeld economisch van elkaar afhankelijk, dan zouden zij het 
bouwproces samen kunnen beïnvloeden in hun voordeel maar in het nadeel van 
hun cliënt, de bouwheer. 
 
Het aannemingscontract is een benoemd contract.17  Het wordt als volgt 
beschreven in het Burgerlijk Wetboek: 
 
- “(…)Een bestek, een aanneming of een vast akkoord betreffende het uitvoeren 
van een werk tegen betaling van een bepaalde prijs, is ook huur, wanneer de 
grondstoffen geleverd worden door hem voor wie het werk wordt uitgevoerd.”18 
 
Hiervoor gelden bijzondere regels. 

 
Er zijn drie hoofdsoorten van huur van werk en van diensten: 
 

1.  de huur van werklieden die in iemands dienst treden; 
2. die van vervoerders te land en te water die zich belasten met het 

vervoer van personen of van koopwaren; 
3. die van aannemers van werken die handelen ingevolge bestekken of 

aannemingen.19 
 

De wetgever stelt met dit artikel dat de aanneming wel degelijk onder de regels uit 
de wet betreffende de overeenkomst tot het verrichten van arbeid (huur van werk) 
valt.  

                                                 
16 Senelle, M., De aansprakelijkheid in de bouw, 2005, 18 
17 “Benoemde contracten worden in de wet uitdrukkelijk geregeld, de onbenoemde niet.  Het is van 
belang te weten, of een overeenkomst een benoemd contract is omdat er dan vaak speciale regels voor 
gelden, die van de algemene regels voor de overeenkomst afwijken.” (Baert, G., Privaatrechtelijk 
bouwrecht, 1994, 343) 
18 Art. 1711 B.W. 
19 Art. 1779 B.W. 
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- “Wanneer men iemand belast met het maken van een werk, kan men 
overeenkomen dat hij alleen zijn arbeid of zijn diensten, ofwel dat hij ook de stof 
zal verstrekken.”20 
 
Hiermee wordt duidelijk dat men het contract met de aannemer onder 
verschillende vormen kan afsluiten. De architect, met wie men een soort 
aannemingsovereenkomst sluit, belast men hier met het maken van een werk en 
de architect verstrekt hierbij enkel een dienst. Hij neemt een opdracht van 
intellectuele en artistieke aard op zich en moet de uitvoering van de materiële 
werken controleren. Zelf zal hij de bouwstoffen niet aankopen of verwerken.  
 
Het aannemingscontract wordt gekenmerkt door vier vormvereisten.21   
 
1. Het aannemingscontract is een wederkerig contract. 
 
Het wederkerige karakter van het aannemingscontract is essentieel in die zin dat 
nooit kan gesteld worden dat slechts één partij de wil had te bouwen en de andere 
er principieel, om welke reden ook, tegen was.  Neemt één van beiden de 
beslissing tijdens het bouwproces om bijvoorbeeld anders te bouwen dan waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen, dan kunnen beide partijen 
hiervoor aansprakelijk worden gehouden door de toezichthoudende overheid. 
Beiden hebben immers in het aannemingscontract duidelijk de wil geuit samen te 
bouwen.  
 
2. Het aannemingscontract is vormvrij of consensueel; 
 
“De totstandkoming is aan geen vormvereiste onderworpen en derhalve komt de 
overeenkomst enkel tot stand door wilsovereenstemming van de partijen.”22  
In het administratief recht, bij voorbeeld openbare werken, zijn geschriften wel 
vereist. 
 
Hiermee wordt duidelijk dat enkel wilsovereenstemming volstaat. Het contract kan 
dus louter mondeling zijn. Uiteraard is het aan te raden toch zo snel mogelijk over 
te gaan naar een geschreven overeenkomst. Zo heeft men duidelijker 
bewijsmateriaal in handen bij een eventueel geschil. En kan er ook niet getwijfeld 
worden aan wat exact was overeengekomen. Zeker in de bouw is dit contract 
essentieel van wegen het belang van het voorwerp van het contract, namelijk het 
bouwen van een huis tegen een billijke vergoeding.  
 
3. Het aannemingscontract is onder bezwarende titel. 
 
“Het contract onder bezwarende titel is dat waarbij aan elke partij de verplichting 
wordt opgelegd om iets te geven of te doen.”23 “Het ene als tegenprestatie van het 
andere.”24 

                                                 
20 Art. 1787 B.W. 
21 Senelle, M., Cursus Ugent: De aansprakelijkheid in de bouw, 2005, 21-22 
22 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 81 



 
 
De bouwheer, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid                        UGent  
 

 
12

 
4. Het aannemingscontract is een contract intuïtiu personae. 
 
Een contract intuïtiu personae is een overeenkomst uit aanmerking van de 
persoon: 
 
“Een contract waarbij de identiteit of een of meer persoonlijke hoedanigheden van 
de medecontractant doorslaggevend was voor een partij om haar toestemming tot 
het contract te verlenen.”25 
 
Dit houdt onder meer in dat wanneer de architect sterft, zijn contractuele 
verplichtingen meteen ophouden te bestaan. Zijn erfgenamen zijn er niet toe 
verplicht en mogen de opdracht zelfs niet vervolledigen. De bouwheer kan van de 
erfgenamen van de overleden architect de uitvoering van het contract ook niet 
eisen of afdwingen. 
Anders is het natuurlijk wanneer men heeft gecontracteerd met bijvoorbeeld een 
architectenbureau waarin er meerder vennoten werken die de opdracht kunnen 
afwerken.  
Hetzelfde geldt voor de aannemer.26 
 
 
1.2.5. Het bouwcontract 
 
“Het bouwcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij de andere belast met 
het maken van een werk van bouwkundige aard, en zich verbindt daarvoor een 
bepaalde prijs te betalen en alles te geven en te doen wat van haar afhangt, en de 
andere de uitvoering van dat werk op zich neemt, en zich verbindt het voor die prijs 
te maken en op te leveren; alles onder nader tussen hen overeengekomen 
voorwaarden.”27 
 
Het contract tussen bouwheer en aannemer wordt hier meer exact beschreven. 
Vermits het hier gaat om een ander contract dan hetgeen de bouwheer met de 
architect afsluit, moet men wel voorkomen dat het ene contract een goede 
uitvoering van het andere contract in de weg staat. Ontstaat reeds in de 
contracterende fase een toestand waarbij de ene zijn contract slechts kan 
uitvoeren door het de andere onmogelijk te maken zijn contract uit te voeren, dan 
ontstaat er twijfel over de goede bedoeling van de bouwheer die met beide partijen 
aldus tegenstrijdige afspraken maakt.  
 

                                                                                                                                                    
23 Art. 1106 B.W. 
24 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 81 
25 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 81 
26 Hun erfgenamen kunnen wel worden aangesproken wegens gebreken in de bouw (Art. 1792, 1799, 
2270 B.W.) 
27 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 545 
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1.3. HET PRINCIPE VAN DE GOEDE TROUW 
 
 

1.3.1. Algemeen principe 
 
“De goede trouw is een gedragsnorm die elke contractpartij verplicht tot loyauteit 
en eerlijkheid bij het sluiten en de uitvoering van het contract”28 
 
Verzwijgt een van de contracterende partijen een essentieel element dat de andere 
ervan zou weerhouden de overeenkomst aan te gaan, dan schendt de 
verzwijgende partij de goede trouw en kan het contract ongeldig worden verklaard.  
 
 
1.3.2. De zorgvuldigheidsplicht 
 
“De algemeen geldende verplichting van elkeen om zich te gedragen als een 
normaal vooruitziend en zorgvuldig iemand.”29 
 
Deze zorgvuldigheidsplicht heeft een grote weerslag op de aansprakelijkheid van 
eenieder. Daarenboven stelt het Burgerlijk Wetboek het volgende:  
 
“Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar 
ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft 
veroorzaakt.”30 
  
 
1.3.3. Het principe van de goede huisvader 
 
“Criterium om te bepalen of de zorgvuldigheidsplicht geschonden is aan de hand 
van het gedrag van een normaal uitziend en zorgvuldig persoon.”31 
 
Dit criterium wordt door de rechter bij een geschil veelvuldig gehanteerd. Men gaat 
hier na of een normaal persoon die in dezelfde situatie verkeert anders en beter 
zou gereageerd hebben. Is dat het geval, dan zegt men dat de aangesprokene niet 
zorgvuldig heeft gehandeld en dus aansprakelijk kan worden gesteld.  
In het bouwrecht betekent dit, dat architect en aannemers als “modale” beroeps- 
of vakgenoot in dezelfde omstandigheden moeten presteren. 
 

                                                 
28 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 143 
Verder “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degene die deze hebben aangegaan, 
tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door 
de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoeren gebracht.” (B.W.- art. 1134) 
29 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 366 
30 Art. 1383 B.W. 
31 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 63 
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1.4. ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN 
 
 

1.4.1. Algemeen 
 
Goederen zijn zowel voorwerpen als rechten.32 

 
       Zaken worden eerst goederen, zo zij: 
 

1. voor iemand van waarde zijn; 
2. aan zijn heerschappij kunnen worden onderworpen; 
3. een zekere zelfstandigheid hebben. 

 
Goederen zijn die zaken die vatbaar zijn voor toe-eigening, voor 
uitsluitende heerschappij van een persoon, voor eigendom en 
zakelijk recht.33 

 
Men spreekt van roerende dan wel van onroerende goederen afhankelijk van de 
aard of het statuut van het betreffende goed.   
 
“Een onroerend goed is fysiek onverplaatsbaar of bedoeld om ergens bestendig te 
blijven staan.”34 
 
“Een roerend goed is fysiek verplaatsbaar.”35 

 
 

1.4.2. Het bezit en de eigendom 
 
“Met bezit bedoelt men in de rechtstaal het burgerlijk bezit, dit wil zeggen een 
goed in zijn macht hebben als het hem toebehoort, zich uiterlijk als eigenaar van 
dat goed gedragen of van een recht als eigenaar genieten.”36 
 
“De eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot 
te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat 
strijdig is met de wetten of met de verordeningen.”37 

                                                 
32 “Goederen omvatten stoffelijke voorwerpen (lichamelijke goederen), en rechten (onlichamelijke 
goederen).  In het recht moet onder het woord goederen steeds gedacht worden aan voorwerpen, én 
rechten”.  (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 81) 
33 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 81 
34 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 143 
35 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 143 
36 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 103, Verder nog: “Bezit (als teken van 
eigendomsaanspraak) vereist twee bestanddelen (corpus en animus possesionis): 1. de feitelijke 
macht…  2. de wil om die macht voor zichzelf uit te oefenen…”  (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 
1994, 103) 
37 Art. 544 B.W. 
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1.4.3. De (bouw)grond 
 
Grond is een vast stuk oppervlak van de aarde waarop men gaat en staat, waarop 
bomen groeien en waarop men kan bouwen. De eigendom van een stuk grond 
heeft bijzondere en waardevolle eigenschappen. De eigenaar van de kavel mag 
erop bouwen en dit zo hoog hij wil. Hij mag onder zijn gebouw een kelder maken zo 
diep hij wil.38   
Er bestaan vele wettelijke bepalingen die de eigendom (de grond) beschermen en 
dit zowel tegen de overheid als tegen derden. De overheid zal niet zomaar kunnen 
onteigenen. En een derde, bijvoorbeeld de buur, mag het genot van de eigendom 
niet naar eigen willekeur beperken. 
 
 
1.4.4. De gemene muur 
 
“ Een gemene muur is een muur die op de grenslijn van twee erven (die aan 
verschillende eigenaars toebehoren) staat, en die in mede-eigendom toebehoort 
aan de eigenaars van de door die muur gescheiden erven.”39 
 
De gemene muur is een gedwongen mede-eigendom en een wettelijke 
erfdienstbaarheid. De muur heeft nut voor beide erven.  
Het Burgerlijk wetboek zegt hierover: “Iedere eigenaar van een erf dat paalt aan 
een muur, heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te 
maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde 
ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken, en de 
helft van de waarde van de grond waarop de muur gebouwd is.”40 
 
De twee mede-eigenaars van de gemene muur die hun erven scheiden, dienen 
samen in te staan voor de eventuele kosten aan de muur. Daarenboven zijn ze 
beiden verantwoordelijk wanneer er schade ontstaat (eventueel voor derden) door 
een gebrekkig onderhoud van de muur. Ook al was het ontstaan van de schade 
slechts aan één zijde van de gemene muur te ontdekken. (zie 4.3.2.) 

                                                 
38 “De eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en onder de grond is.  De 
eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behoudens de in de titel 
Erfdienstbaarheden of grondlasten gestelde uitzonderingen. Onder de grond mag hij naar goeddunken 
bouwen en graven en uit die gravingen alle voortbrengsels halen die zij kunnen opleveren, behoudens 
de beperkingen voortvloeiend uit de wetten en verordeningen betreffende de mijnen en uit de wetten 
en verordeningen van politie.” (B.W.-Artikel 552) 
39 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 155 
Verder nog: “In de steden en op het platteland wordt iedere muur vermoed gemeen te zijn, wanneer hij 
tot scheiding dient tussen gebouwen, en dat tot aan het minst verheven dak, of nog wanneer hij tot 
scheiding dient tussen binnenplaatsen en tuinen, en zelfs tussen omheinde erven in de velden; een en 
ander indien er titel noch teken is van tegendeel.” (Artikel 653 B.W.) 
40 Art. 661 B.W. 
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1.4.5. Erfdienstbaarheden 
 
“Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een 
erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.”41 
 
Of er op een erf erfdienstbaarheden rusten, moet vermeld worden in de koopakte. 
Een miskenning in het ontwerp van erfdienstbaarheden kan raken aan de 
aansprakelijkheid van de architect. Het meedelen van de erfdienstbaarheden is 
een plicht van de bouwheer. De architect zal hem hier echter wel expliciet naar 
vragen. Weigert de bouwheer deze erfdienstbaarheden te erkennen en wenst hij 
bijvoorbeeld zo te bouwen zodat het erf dat het genot heeft van de 
erfdienstbaarheid er geen gebruik meer van kan maken, dan begaat de bouwheer 
een onrechtmatige daad. 
 

                                                 
41 Art. 637 B.W. 
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1.5. DOCUMENTEN IN HET BOUWPROCES 
 

 
1.5.1. Algemeen 
 
Het bouwproces gaat gepaard met vele formaliteiten. Hieronder worden de 
voornaamste toegelicht. 
 
 
1.5.2. De stedenbouwkundige vergunning 
 
De bouwvergunning is het document dat door de dienst stedenbouw van de 
gemeente waar gebouwd wordt, gegeven wordt na onderzoek en goedkeuring van 
de plannen. De bouwheer dient hiertoe een bouwaanvraag in bij de dienst 
stedenbouw.  
Wanneer een stedenbouwkundige vergunning vereist is, is men meestal ook 
verplicht te bouwen met een architect. Soms is er echter geen stedenbouwkundige 
vergunning nodig en is men dus niet verplicht een beroep te doen op een architect. 
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is er wel een vergunning gevraagd maar is 
de medewerking van een architect niet verplicht.  
 
Algemeen kan men stellen dat een stedenbouwkundige vergunning vereist is als 
men een gebouw of een constructie wil oprichten. Een vergunning is ook vereist 
wanneer men grond wil gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste 
inrichtingen of wanneer men een gebouw of constructie wil afbreken, herbouwen 
of verbouwen.42   
Op de dienst stedenbouw van de gemeente kan men steeds meer uitleg geven bij 
de vraag of voor de desbetreffende werken een vergunning nodig is.43  
 
Voor het opstellen van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige 
vergunning wordt de bouwheer bijgestaan door de architect. Een bouwaanvraag 
bevat verschillende onderdelen afhankelijk van de omvang en de aard van het 
project.44    
De architect moet ook verklaren of hij al dan niet met de controle op de uitvoering 
van de werken is belast. 
 
 
 

                                                 
42 http://www.ontwikkelingsbedrijf.antwerpen.be/MIDA/ 
43 Koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld 
zijn ofwel van bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend 
advies van de gemachtigde ambtenaar; Wijziging door het besluit van de Vlaamse regering van 16 
maart 1999 en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en 
handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.  
44 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het 
dossier van de aanvraag om een bouwvergunning. Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 
2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning; 
Wijziging door het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005. 
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1.5.3. Het bestek 
 
“Het bestek omvat de voorwaarden waaronder gewerkt wordt, de beschrijving van 
de werken en de technische voorschriften. Dit stuk gaat in voorkomende gevallen 
vergezeld van een hoeveelhedenstaat of kostenbegroting.”45 
 
Het bestek wordt opgesteld door de architect, uiteraard in samenspraak met de 
bouwheer en naar de plannen van het ontwerp. Aan de hand van het bestek zal de 
aannemer onder meer een begroting van de kostprijs kunnen maken. Het bestek 
geldt dan ook vaak als een basisdocument voor het contract tussen bouwheer en 
aannemer.  
Het bestek is het geldende document dat bij eventuele geschillen als bewijsstuk 
kan dienen, en daarom door de aannemer moet ondertekend worden. 
Plannen en bestek vullen elkaar aan.  
 
 
1.5.4. Plannen, snedes en gevels 
 
Plannen, snedes en gevels worden door de architect getekend en geven een beeld 
van het te realiseren werk. Ze geven samen met het bestek een overzicht van de 
voorwaarden en technische voorschriften waaronder gebouwd moet worden.  
In de loop van het bouwproces worden de plannen en snedes verder verfijnd en 
aangepast. Het spreekt voor zich dat de detaillering voor een plan in 
voorontwerpfase minder ver gaat dan deze voor in een definitieve bouwfase.  
De schaal van plannen, snedes en gevels hangt dus af van de fase in het 
bouwproces en de omvang van het project. Het is aan de architect om de schaal 
zodanig te kiezen dat er voldoende gegevens leesbaar zijn. 
In de uitvoeringsfase zal de architect ook verder inzoomen op deelaspecten van 
het gebouw. Hij tekent deze in detail uit en overhandigt de details aan de 
aannemer. Op die manier is de uitvoerder van het werk danig op de hoogte van 
hoe de uitvoering moet geschieden. 
Het plan bij de bouwaanvraag moet een volwaardig definitief uitvoeringsplan zijn. 
 
 
1.5.5. Proces-verbaal van oplevering 
 
In het contract tussen bouwheer en aannemer verbindt de aannemer er zich toe 
het beloofde werk uit te voeren en het op te leveren. Het is de plicht van de 
bouwheer het werk op te nemen, indien het volgens de aanbesteding is uitgevoerd. 
De bouwheer wordt aan het einde van de werken door de architect bij gestaan voor 
de opneming, al dan niet onder voorbehoud. 

                                                 
45 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 475 
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Het proces-verbaal van de oplevering is het geldend document dat vaststelt dat de 
werken beëindigd zijn en de oplevering heeft plaats gehad. Eventuele opmerkingen 
of voorbehoud worden in het proces verbaal genoteerd. Het is de architect die het 
proces verbaal opstelt en ondertekent en laat ondertekenen door de bouwheer en 
de aannemer. (zie 3.7.2.) Het opstellen van dit document is niet verplicht maar wel 
aan te raden. 
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1.6. WANPRESTATIE 
 
 

1.6.1. Algemeen 
 
“De wanprestatie is de niet-nakoming door een contractpartij van haar 
verbintenis.”46  
 
De wanprestatie van een van de contractpartijen kan voor de rechter 
doorslaggevend zijn om de overeenkomst te doen ontbinden en de dader te 
verplichten de schade ten gevolgen van zijn wanprestatie  aan zijn 
medecontractant te vergoeden. 
 
 
1.6.2. De ingebrekestelling 
 
Dit is het vormelijk“bericht van een schuldeiser aan zijn schuldenaar waardoor 
deze laatste door zijn schuldeiser uitdrukkelijk gewezen wordt op het feit dat het 
ogenblik aangebroken is om zijn verbintenissen uit te voeren en dat de schuldeiser 
op de nakoming ervan staat.”47 
 
De ingebrekestelling is te zien als een soort aanmaning om de contractuele 
verplichtingen na te komen.  
Doet men dit niet of niet binnen een redelijke termijn, dan kan de benadeelde 
partij een schadevergoeding vragen wegens niet-nakoming van de overeenkomst. 
Eventueel kan aan de rechter ook de ontbinding van de overeenkomst gevraagd 
worden.  

                                                 
46 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 351 
47 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 164 
Verder nog: “De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een aanmaning of door een andere 
daarmee gelijkstaande akte, hetzij door de overeenkomst zelf, wanneer deze bepaalt dat de 
schuldenaar zal in gebreke zijn zonder dat enige akte nodig is en door het enkel verschijnen van de 
vervaltijd.” (B.W.- artikel 1139) 
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2.1. DE VOORBESPREKING 
 
 

2.1.1. Omschrijving en belang 
 
“Sommige overeenkomsten die belangrijke investeringen veronderstellen worden 
niet ineens gesloten maar eerst nadat partijen daarover voorbesprekingen hebben 
gehad of onderhandelingen hebben gevoerd.”48 
Dit geldt ook voor de meeste overeenkomsten tussen bouwheer en architect. 
 
Als men een huis wil bouwen, gaat men op zoek naar een architect die in het 
bouwproces professioneel hulp kan bieden. De architect staat de bouwheer, die 
beschouwd wordt een leek te zijn in het bouwproces, op technisch en creatief vlak 
bij.  
Belangrijk voor de medewerking en voor een goed verloop van het bouwproces is 
de vertrouwensrelatie die moet bestaan tussen bouwheer en architect. De 
architect tracht het programma van de bouwheer zo goed mogelijk te vertalen naar 
technisch correcte plannen en details die de uitvoering mogelijk maken. Naast zijn 
technische kennis staat de architect de bouwheer ook op creatief vlak bij. Hij heeft 
meestal een eigen stijl. Iedere architect zal de wensen van een bouwheer op een 
iets andere manier vertalen naar een ontwerp. Deze stijl kan uiteraard voor een 
bouwheer doorslaggevend zijn om voor een bepaalde architect te kiezen.  
Om af te tasten of het op al deze vlakken ‘klikt’ tussen bouwheer en architect en 
omwille van het belang van hun later contract, voeren beide partijen vaak eerst 
een voorbespreking alvorens over te gaan tot de contractuele fase waarin zij 
expliciet overeenkomsten maken inzake de oprichting van het bouwwerk.  
De voorbesprekingen vormen een soort zoekfase. Het is meestal zo dat de 
bouwheer een architect opzoekt, hem zijn wensen kenbaar maakt en hem hierbij 
vraagt enkele schetsen te maken en een onderzoek te doen naar de 
bouwmogelijkheden. Op die manier krijgt de bouwheer aan de hand van enkele 
schetsen en/of een maquette, een beeld van hoe de architect het project denkt te 
verwezenlijken.  
 
“Zolang voorbesprekingen plaats hebben en er onderhandeld wordt, d.i. zolang 
geen (bindend) aanbod is geformuleerd, is er geen juridische binding.  Dit belet 
niet dat partijen reeds tijdens de onderhandelingsfase jegens elkaar tot een 
bijzondere zorgvuldigheidsplicht zijn gehouden.”49 
 
“Aangezien partijen in een precontractuele fase nog niet gebonden zijn, staat het 
hun principieel vrij de onderhandelingen af te breken, op voorwaarde dat zij van 
die vrijheid geen misbruik maken en evenmin afbreuk doen aan een bij de 
wederpartij gewekt vertrouwen.”50  

                                                 
48 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 93 
49 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 93 
50 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 93-94 
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Er valt hierbij echter op te merken dat “sinds enige decennia de rechtspraak 
aanvaardt dat zelfs op basis van de voorafgaande onderhandelingen partijen ten 
aanzien van elkaar kunnen gebonden zijn, ook al is het definitieve contract nooit 
gesloten. Deze zogenaamde precontractuele aansprakelijkheid of culpa in 
contrahendo is dan natuurlijk geen contractuele aansprakelijkheid, maar 
buitencontractuele aansprakelijkheid. De fout kan bestaan uit het schenden van 
de zwijgplicht over vertrouwelijke gegevens, uit het ontijdig en roekeloos afbreken 
van de onderhandelingen en zelfs uit het foutief verwekken van de indruk dat het 
zeker tot contractsluiting zou komen, waardoor de kandidaat-medecontractant 
disproportionele kosten van onderhandeling of voorbereiding heeft gemaakt.”51   
 
Het is duidelijk dat de voorbespreking partijen op zich niet bindt. Toch zijn de 
documenten uit deze fase van belang omdat ze in een verdere contractuele fase 
kunnen gebruikt worden om zaken te interpreteren en zo tot een goede uitvoering 
te komen volgens de wensen van eenieder.52   
 
Dit alles in acht genomen is het ten zeerste aan te raden om toch al in deze fase 
een vorm van contract op te maken. Op die manier weten zowel architect als 
bouwheer waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. Zo dekt men zich ook 
juridisch in  voor het geval er reeds in deze fase een geschil ontstaat.  
 
Na de voorbespreking tussen bouwheer en architect kan de bouwheer de architect 
opdracht geven tot het maken van een ‘voorlopig’- of ‘voor’-ontwerp.  

 
Na het onderzoek naar de bouwbehoefte en het opstellen van het 
globale programma van eisen, is de architect in staat het voorlopig 
ontwerp te maken, tenminste met de schets te beginnen. Het voorlopig 
ontwerp moet het voor de bouwwillige mogelijk maken zich een klaar 
beeld te vormen van het ontworpen werk.  Het moet de voornaamste 
afmetingen van het gebouw vermelden. 
In de regel deelt de bouwwillige bij de eerste besprekingen met zijn 
architect mee welk totaalbedrag hij zich voorstelt te besteden, een 
richtprijs. Hieruit kan de architect reeds in zekere mate afleiden of alle 
opgesomde wensen kunnen worden bevredigd.   
De architect zorgt er inzonderheid voor ontwerpen voor te leggen die 
binnen de grenzen van de opdracht en de aangegeven financiële 
mogelijkheden van zijn cliënt vallen.53  

                                                 
51 Martyn, G., Devloo, R., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, 2003, 321 
52 In de uiteindelijke overeenkomst kunnen documenten uit de onderhandelingsfase gebruikt worden 
om zaken te verduidelijken. Het is echter aan te raden teneinde misverstanden te vermijden, om in de 
definitieve overeenkomst een clausule op te nemen welke de schriftelijke overeenkomst de gehele 
overeenkomst bevat met uitsluiting van vroeger opgestelde of uitgewisselde documenten. 
53 Hierover nog meer: “Wanneer hij het bouwbudget al te zeer overschrijdt, heeft hij geen recht op 
honorarium voor zijn ontwerp als de kandidaat bouwheer dit niet kan gebruiken en loopt hij zelfs gevaar 
tot betaling van schadevergoeding veroordeeld te worden.” (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 
1994, 466) 
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Indien de architect de eisen van de opdrachtgever niet voor 
verwezenlijking vatbaar acht, is hij verplicht de opdrachtgever tijdig 
daarop te wijzen. 
 
De architect zal, wanneer de opdrachtgever het studieontwerp heeft 
bestudeerd, dit met hem bespreken. Hij zal alle opmerkingen, wensen 
omtrent de toe te passen materialen, afwerking enz. noteren en 
schriftelijk bevestigen.54 
 

Het voorontwerp omvat55:  
 

1. een studieontwerp, dit is een eerste grafische weergave van het 
programma voorgesteld door een tekenschets, al dan niet op plan; 

2. een schetsplan, dit is de uitwerking van de gekozen schets op 
schaal 0,01 of kleiner; 

3. een beschrijvende nota en een beknopte en benaderende 
kostenraming of globale begroting, welke gebaseerd is op door 
ervaring verkregen cijfers per kubieke meter ombouwde ruimte of 
per vierkante meter bebouwd grondvlak; die nota bevat gebruikelijk 
nog de opgave betreffende materiaal en structuursystemen, 
aanduidingen van de uitrusting, beknopte planning van studies en 
uitvoering.56 

 
Het is duidelijk dat er heel wat werk is voor de architect alvorens te komen tot een 
voorontwerp. Het is dan ook logisch dat hij voor dit werk vergoed zal worden door 
de bouwheer, ook al komt het nooit tot een overeenkomst over het eigenlijk te 
realisatie van het werk.  
Men zou eventueel in een beperkte overeenkomst, die enkel tot voorwerp het 
opmaken van de eerste schetsen en het onderzoek naar de bouwmogelijkheden 
heeft, kunnen laten vastleggen wat de prijs hiervoor is. In het contract kan dan ook 
het globale eisenpakket worden beschreven waaraan het ontwerp moet voldoen. 
Op deze manier hebben zowel bouwheer als architect een juridisch platform 
waarop zij deze fase tot een goed einde kunnen brengen. 
 
Tot slot moet er op gewezen worden dat “de term voorlopig ontwerp geenszins 
inhoudt dat het ontwerp op elk moment van tafel kan worden geveegd.  

 
 

                                                 
54 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 466-467 
55 Aanbeveling van de Nationale Raad van 27 januari 1978: “Het schetsplan of voorontwerp moet het 
programma architectonisch en compositorisch, driedimensioneel, in een bepaalde omgeving 
voorstellen.  Het omvat mede grondplannen, doorsneden, gevels, situatie- en inplantingstekeningen en 
alle andere nuttige gegevens.  Het moet het de opdrachtgever mogelijk maken zich een beeld te maken 
van het gebouw en de compositie ervan. Het maakt, met de bijgaande nota en kostenraming, de 
synthese uit op grond waarvan het definitieve plan zal worden opgemaakt.” (Uit Baert, G., 
Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 468-469) 
56 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 468 e.v. 
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 Het woord voorlopig betekent dat het ontwerp wordt gemaakt om de 
opdrachtgever te informeren over de ideeën die de architect heeft met betrekking 
tot de vormgeving en de daarmee nauw verbonden financiële consequenties.  
 Het kan zijn dat de architect enkele alternatieven moet uitwerken voordat men tot 
een definitieve keuze komt.”57 
 
 
2.1.2. De plichten van de bouwheer 
 
Hoewel er in de voorbesprekingfase, die eigenlijk een precontractuele fase is, nog 
geen echt bindend contract is, volgen er uit deze eerste stappen naar 
verwezenlijking van een gebouw al enkele plichten voor de bouwheer. 
 
 
2.1.2.1. De verplichting onder architectuur te bouwen 
 
“De staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de 
particulieren moeten een beroep doen op de medewerking van een architect voor 
het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der werken voor 
dewelke door wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om 
toelating tot bouwen is opgelegd (stedenbouwkundige vergunning).” 58 
 
“Bij Koninklijk Besluit worden de werken aangeduid waarvoor de medewerking, de 
bemoeiing van een architect niet verplicht zal zijn.”59 
 
“De verplichting onder architectuur te bouwen, is opgelegd aan de bouwheer.”60 
 
“De initiatiefnemer tot de bouw kiest zijn architect (contract uit aanmerking van de 
persoon).  Is ieder die zich voorneemt te bouwen verplicht een beroep te doen op 
de diensten van een architect, in de keuze van zijn technische raadsman (de 
architect) is de bouwheer in beginsel volkomen vrij.”61 
 
Het belang van de voorbesprekingfase blijkt uit deze wettelijke verplichting van de 
bouwheer om onder architectuur te bouwen.  
Principieel is men niet verplicht deze voorbesprekingfase te voeren maar omwille 
van het belang van het voorwerp van het later te sluiten contract, met name de 
bouw van een huis en de hieraan gekoppelde verplichting dit te doen met 
medewerking van een architect, is de voorbesprekingfase een essentiële stap in 
het hele bouwproces teneinde dit zonder al te veel problemen te laten verlopen.  
   

                                                 
57 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 467 
58 Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van 
architect.   
59 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 439 
60 Luik, 21 mei 1970, T. aann., 1971, 160 met noot TH. Delahaye;  
zie tevens, Brussel, 11 december 1984, Ann. Dr. Liège, 1986, 128 met noot Y. Hannequart. 
61 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 505 
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2.1.2.2. Bijzondere zorgvuldigheidsplicht 
 
De zorgvuldigheidsplicht houdt “de algemeen geldende verplichting van elkeen  in 
om zich te gedragen als een normaal vooruitziend en zorgvuldig iemand.”62 
 
Het feit dat er tijdens de voorbesprekingen geen bindend contract bestaat tussen 
de onderhandelende partijen belet niet dat reeds tijdens de onderhandelingsfase 
de partijen jegens elkaar tot een bijzondere zorgvuldigheidsplicht zijn gehouden. 
 
Schending hiervan kan ertoe leiden dat artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek63 
van toepassing is en dat er schadeplichtigheid ontstaat. 
 
“Deze schadeplichtigheid is een toepassing van de leer van de pre-contractuele 
aansprakelijkheid, zij kan ook ontstaan wanneer de overeenkomst achteraf niet tot 
stand komt.”64  
 
Precontractuele aansprakelijkheid is een vorm van buitencontractuele 
aansprakelijkheid.  
 
Ze kan zich meer specifiek voordoen, onder andere: “wegens het onrechtmatig 
afbreken van contractonderhandelingen, wegens fouten begaan bij het sluiten van 
een vernietigbare en al dan niet vernietigde overeenkomst of wegens fout begaan 
bij het sluiten van een niet vernietigbare en dus geldige overeenkomst. Het niet of 
onvolledig verstrekken van informatie of het verstrekken van verkeerde informatie 
vormt een belangrijke toepassing van de twee laatstgenoemde situaties.”65 
 
De bijzondere zorgvuldigheidsplicht in de onderhandelingsfase uit zich dus vooral 
in deze informatieplicht. Men is verplicht alle informatie die voor de andere partij 
nuttig is om zijn contractpositie juist in te schatten, mee te delen. De informatie 
moet daarenboven zo juist mogelijk zijn.  
 
Het feit dat de precontractuele aansprakelijkheid zich kan voordoen wegens het 
onrechtmatig afbreken van de contractonderhandelingen stelt zich los van het 
gegeven dat men in een precontractuele onderhandelingsfase niet gebonden is en 
dus principieel vrij is de onderhandelingen af te breken. Men moet immers voor 
ogen houden dat men geen misbruik mag maken van die vrijheid om de 
onderhandelingen af te breken en men geen afbreuk mag doen aan het bij de 
tegenpartij gewekte vertrouwen.  
 
Naar gelang de bouwheer al dan niet een leek is in bouwzaken en financiën, moet 
de architect de mogelijke kosten bespreken en zich informeren omtrent het 
bouwbudget. De bouwheer vermeldt de richtprijs die hij voor ogen heeft voor de 

                                                 
62 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 366 
63 “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door 
wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” (B.W.- artikel 1382) 
64 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 93 
65 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 68 
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realisatie van het project. Dit doet hij doorgaans al bij een eerste verkennende 
gesprek, zodat de architect zijn ontwerp kan richten naar de wensen en 
mogelijkheden van de bouwheer.  
  
“De bouwheer dient te bewijzen dat een maximumprijs was vooropgesteld.”66 
 
2.1.2.3. De betaling van de prestaties van de architect 
 
Meestal komen architect en bouwheer aan het einde van de voorbesprekingfase 
tot een overeenkomst over het te bouwen project.  In dat geval wordt het 
honorarium dat de architect toekomt vanwege het geleverde werk tijdens de 
voorbesprekingfase verrekend in het totale honorarium dat hem ten goede komt 
voor de uitvoering van de volledige opdracht.  
 
Echter “ook wanneer de voorbesprekingen en het voorontwerp niet leiden tot het 
sluiten van een architectencontract, heeft de architect recht op een loon voor zijn 
advies en ontwerp, zelfs indien de cliënt het voorontwerp niet aanvaardt. De 
architect die adviseert, schetst en ontwerpen maakt, verstrekt de cliënt de 
diensten van zijn beroep, die eigenlijk bestaan uit adviezen.”67 

 
Of nog: Zelfs indien een architectenovereenkomst niet kan worden bewezen, gaat 
de rechtspraak ervan uit dat indien iemand een architect raadpleegt, zijn 
prestaties niet gratis zijn en betaald moet worden. Kortom, ook de prestaties van 
de architect in de voorbereidende fase moeten worden vergoed. Ook hier zal de 
vergoeding voor deze prestaties “in billijkheid” worden begroot, in functie van de 
omvang van de prestaties. Anderzijds zal het voor de architect niet mogelijk zijn 
om bijvoorbeeld een opzeggingsvergoeding op basis van artikel 1794 B.W. te 
eisen, omdat er geen bewijs van architectencontract voorligt.68 

 
“Schetsen, voorontwerpen en alle werkzaamheden die aan het werk zijn 
voorafgegaan mogen door de architect als kosten en ereloon aangerekend worden 
indien de bouwheer niet kan bewijzen dat de architect kosteloos zou werken.”69 
 
“De opdrachtgever mag geen betaling van honorarium weigeren onder 
voorwendsel dat het voorontwerp technische tekortkomingen inhoudt.  Die 
technische gebreken kunnen immers hersteld worden bij het definitief ontwerp.  In 
zodanig geval kan er evenwel grond zijn om het honorarium van de architect te 
verminderen.”70 

                                                 
66 Brussel, 5 december 1965, R.J.I., 1957; Rb. Dendermonde, 21 oktober 1982, R.W., 1984-85, 2487 
67 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 525 
68 De Coster, S., De architectenovereenkomst- vraagbank, 2002, gecontacteerd in Mees, F., Cursus 
Ugent: Beroepspraktijk, 2004 
69 Rb. Brussel, 16 januari 1990; J.J.P., 1992, 194 
70 Rb. Brussel, 3 april 1950, R.J.I., 1950, 309 
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“Bepaalde rechtspraak stelt dat de architect geen recht op een vergoeding heeft 
wanneer zijn geleverde prestaties geen enkel nut hebben voor de bouwheer.  Dat 
is bijvoorbeeld het geval wanneer zijn voorontwerp absoluut niét beantwoord aan 
het vooropgestelde bouwprogramma en budget of wanneer blijkt dat dit 
voorontwerp onmogelijk in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige 
vergunning.”71 
 
Hieruit blijkt nog maar eens het nut van het afsluiten van een beperkte 
overeenkomst voor deze onderhandelingsfase. Men kan hierin het budget en 
andere voorwaarden vastleggen en kan daarenboven later bewijzen dat het zo was 
afgesproken. Het is op deze manier tevens eenvoudiger het geleverde werk van de 
architect te toetsen aan wat gevraagd werd door de bouwheer. 
 
2.1.2.4. Auteursrechten op de plannen en schetsen uit het voorlopig ontwerp 
 
“Zowel bij uitvoering van het ontwerp als bij tussentijdse beëindiging van de 
opdracht, mag de bouwheer de plans en bestekken niet door derden laten 
gebruiken.”72 
 
Zelf mag hij echter wel de plannen die hij heeft laten opmaken door een architect 
gebruiken voor de bouw van het project, ook al belast hij de architect niet met de 
totaalopdracht (ontwerp en controle van de werken). 
 
“Wanneer de bouwheer aan de architect een opdracht toevertrouwt, wordt 
vermoed dat het gaat om een totaalopdracht. Dit vermoeden kan echter weerlegd 
worden wanneer blijkt dat partijen dergelijke totaalopdracht niet gewild hebben. 
De bouwheer die plannen doet opmaken wordt er eigenaar van eenmaal deze 
plannen betaald werden. De bouwheer heeft het recht ze aan te passen, gebeurlijk 
met de hulp van een andere architect.” 73 
 
 
2.1.3. Totstandkoming van de contractuele fase 
 
“Door aanvaarding van het aanbod komt de overeenkomst tot stand.”74  
 
De aanvaarding of totstandkoming van een overeenkomst na de 
onderhandelingsfase is niet aan vormvereisten onderworpen. Deze kan dus zowel 
uitdrukkelijk als stilzwijgend geschieden. Wanneer men precies overgaat tot een 
contractuele fase is niet altijd even duidelijk. Dit geruisloos overgaan is zeker voor 
het aannemingscontract te vermijden. Het is beter dat alle partijen expliciet weten 
waar ze aan toe zijn en tot wat ze zich verbinden.  
 

                                                 
71 De Coster, S., De architectenovereenkomst- vraagbank, 2002, gecontacteerd in Mees, F., 
Beroepspraktijk, 2004 
72 Rb. Brussel, 3 februari 1984, T.aann., 1984, 141 
73 Rb. Luik, 12 juni 1980, J.L., 1980-81, 120 
74 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 96 
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“Op burgerrechtelijk vlak is er in beginsel sprake van een architectenovereenkomst 
zodra het voorwerp van de overeenkomst bepaald of bepaalbaar is.  Doorgaans 
wordt aangenomen dat aan deze voorwaarde voldaan is zodra de taak van de 
architect, het programma van eisen en het budget bepaald of bepaalbaar zijn.”75 
 
“Het programma hoeft niet tot in de laatste details vast te liggen en het budget 
moet niet tot de laatste euro toe bepaald zijn: het volstaat dat beide elementen 
voldoende bepaald zijn.”76 
 
Meer expliciet gesteld gaat men over tot een contractuele fase wanneer de 
bouwheer akkoord gaat met het aanbod van de architect, dat deze laatste heeft 
kenbaar gemaakt met een voorlopig ontwerp, en hem de opdracht geeft tot het 
verder uitwerken van het project en het opmaken van een aanvraagdossier voor 
een stedenbouwkundige vergunning. Bij de aanvang van deze fase gaan bouwheer 
en architect samenzitten om in een geschreven document hun verdere 
samenwerking en de voorwaarden waaronder deze zal verlopen, vast te leggen. 
 
De architect begint pas aan een voorontwerp als hij beschikt over de vereiste 
gegevens wat de technische en juridische uitvoerbaarheid betreft. In de praktijk 
worden er na besprekingen nog één of twee aangepaste voorontwerpen gemaakt. 
Pas wanneer de opdrachtgevende bouwheer akkoord is met het voorontwerp mag 
de architect aan het definitieve ontwerp beginnen. 
 

                                                 
75 De Coster, S., De architectenovereenkomst- vraagbank, 2002, gecontacteerd in Mees, F., Cursus 
Ugent: Beroepspraktijk, 2004 
76 Gent, 9 november 1993, R.W., 1993-1994, 1235; Gent, 23 juni 1994, T.G.R., 1995, 9 met noot van 
G. Baert, ‘Het architectenhonorarium in perspectief’ 
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2.2. DE BOUWFASE 
 
 

2.2.1.  Algemeen 
 
Met de bouwfase bedoelen we expliciet de periode waarin het bouwwerk wordt 
opgetrokken en de bouwheer, teneinde het bouwwerk te laten realiseren, 
contracten heeft afgesloten met verschillende partijen die hun technische kennis 
en vakkunde tijdens het bouwen zullen leveren.  
De bouwheer heeft alleszins een afzonderlijk contract met een architect en één 
met de aannemer(s). Dit zijn essentieel twee verschillende contracten. Architect en 
aannemer hebben immers een andere taak te vervullen in het bouwproces. Naast 
deze basiscontracten worden er nog andere verbintenissen aangegaan met 
betrekking tot de bouw.  
Zo zal de aannemer meestal met onderaannemers werken en kan de architect een 
beroep doen op het extra advies van een technisch adviseur, gespecialiseerd in 
een specifiek onderdeel van het bouwwerk. Met hen wordt dan afzonderlijk 
gecontracteerd. 
Het is niet noodzakelijk dat deze ‘extra’ contracten door de bouwheer worden 
aangegaan. Door wie ze exact worden gesloten heeft wel verregaande gevolgen 
voor onder andere de bouwheer en dit vooral wat betreft diens 
verantwoordelijkheid en mogelijkheid van verhaal ten opzichte van deze personen. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de 
verschillende fases die bij het bouwen van een huis klassiek doorlopen worden. 
Tevens worden de belangrijkste documenten genoemd die nodig zijn om het 
bouwproces op een juridisch correcte en veilige manier te laten verlopen. 
 
In een volgend deel wordt ingegaan op het contract in het algemeen en de daar 
reeds uit voortvloeiende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de 
bouwheer.  Verder wordt er dieper ingegaan op de afzonderlijke contracten die de 
bouwheer heeft met zijn verschillende bouwpartners. Er wordt specifiek gekeken 
naar zijn verantwoordelijkheid die volgt uit deze contracten. 
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2.2.2. Het verloop van het actieve bouwproces 
 
2.2.2.1. Voorontwerp 
 
Zoals reeds in het vorig hoofdstuk uiteengezet, gaan er voorbesprekingen aan het 
eigenlijke bouwproces vooraf en worden er schetsen en ramingen van de kosten 
gemaakt. Het resultaat van deze voorbesprekingen is, zo de bouwheer akkoord 
gaat, dat hij de architect met al dan niet de volledige opdracht belast. 
De architect wordt belast met het maken van een ontwerp dat het onderwerp 
uitmaakt van de contracten die worden of gesloten door de bouwheer met onder 
andere de architect en de aannemer tot verwezenlijking van het bouwwerk.  
 
Een voorontwerp geeft het specifieke bouwprogramma weer en beschrijft de 
belangrijke opties inzake concept.  Er wordt op plan een beeld gegeven van de 
layout van de ruimtes (dit meestal op schaal 1/100 afhankelijk van de omvang van 
het project).  De architect tekent de eerste plannen van de gevel(s) en maakt 
eventueel een maquette (Indien dit expliciet door de bouwheer gevraagd wordt. Hij 
is ook gehouden deze meerprestatie van de architect te vergoeden.).  
Aan de hand van dit voorontwerp kan een benaderende schatting van de kosten 
worden gemaakt.77  

 

                                                 
77 Afbeeldingen uit voorontwerp van architect Peter Roels 
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2.2.2.2. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
 
Komen bouwheer en architect tot een akkoord over het te verwezenlijken project, 
dan stellen zij een contract op dat hen bindt. Wat dit contract exact inhoudt wordt 
besproken onder (Zie 3.2.) 
 
De eerste opdracht voortvloeiend uit het contract tussen architect en bouwheer is 
meestal het maken van een voorontwerp, een definitief ontwerp en het opstellen 
van het dossier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 
 
De stedenbouwkundige vergunning is een verplicht wettelijk document als men 
een gebouw of een constructie wil oprichten. Een vergunning is ook vereist indien 
men een constructie wil bouwen, verbouwen of afbreken. (Zie 1.5.2.) 
 
De architect zal de bouwheer de nodige documenten overhandigen voor de 
aanvraag. Hij werkt tevens de plannen en snedes van het voorontwerp verder uit 
en voegt deze toe aan de aanvraag.78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
78 Afbeeldingen uit definitief ontwerp van architect Peter Roels 
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Enkel onder de naam van de bouwheer kan in beginsel de aanvraag geldig worden 
ingediend.  
De bouwvergunning ontheft de bouwheer niet uit zijn verplichting de 
erfdienstbaarheden (Zie 1.4.5.) uit wet of uit overeenkomst na te leven.  
 
Het bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning wanneer er echter één vereist  
is, brengt de aansprakelijkheid van de bouwheer met zich mee.  
Ook wanneer hij de bouw laat starten nog voor de vergunning is verleend, is hij 
strafbaar.  
Wordt een vergunning te laat verkregen door de schuld van de bouwheer en kan de 
aannemer bij gevolg de werken niet aanvatten op de voorziene datum, dan kan de 
aannemer een schadevergoeding vragen voor de schade die hij heeft geleden ten 
gevolge van het niet tijdig in orde zijn van de stedenbouwkundige vergunning.  
Tot slot mag de bouwheer onder geen beding zijn medecontractanten, ontwerper 
en uitvoerders aansporen de werken anders uit te voeren dan waarvoor een 
bouwvergunning werd verkregen. 
 
“Wanneer de bouwheer in werkelijkheid volgens een ander plan heeft gebouwd 
dan dit waarvoor de bouwvergunning werd verleend, dan kan dit aanleiding geven 
tot strafrechtelijke en administratieve sancties tegen hen die de ter zake geldende 
reglementering hebben overtreden.”79 

 
Hieronder wordt er rechtspraak weergegeven die deze aansprakelijkheid van de 
bouwheer en de gevolgen voor hem schetsen. 
 
“De bouwheer gaf de aannemer opdracht de werken uit te voeren zonder over de 
nodige vergunning te beschikken. De vergunning werd immers geweigerd nu het 
plan niet voldeed aan de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan 
van aanleg. 
De constructie, zoals gedeeltelijk opgericht, druist in tegen het B.P.A. en komt niet 
in aanmerking voor vergunning. Zowel bouwheer, aannemer en architect zijn als 
dader/mededader schuldig aan de wederrechtelijke uitvoering  van werken in 
strijd met een bestaand B.P.A. en de instandhouding ervan na stopzetting.   
De rechtbank beveelt het herstel van de plaats in zijn vorige toestand op straffe 
van verbeurte van een dwangsom.”80 
 
“De bouwheer die een gebouw wederrechtelijk optrekt, dient een belasting en een 
meerwaarde te betalen.  
De bouwheer kan de door hem betaalde meerwaarde en belasting niet verhalen 
op de architect, hoewel deze laatste minstens zijn medewerking heeft verleend 
aan het bouwmisdrijf. Hij kan dan ook geen ereloon vorderen voor zijn geleverde 
prestaties.”81 

                                                 
79 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 445 
80 Corr.Antwerpen, 15 maart 1999, T.R.O.S., 2000, 13  
81 Rb. Gent, 22 februari 1995, T.G.R., 1996, 6 
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Zelfs al wordt er geen bouwvergunning bekomen dan nog heeft de architect vaak 
recht op een deel van zijn honorarium. Dit is zeker het geval wanneer bewezen kan 
worden dat de bouwheer voordeel heeft gehaald uit het geleverde werk van de 
architect of wanneer duidelijk blijkt dat het niet verkrijgen van de bouwvergunning 
niet te wijten is aan een verzuim van de architect.  
   
2.2.2.3. De aanbesteding 
 
Meestal gaat men na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning gaat 
men op zoek naar een aannemer.82   
 
Om de aanbesteding83 goed te laten verlopen worden de plannen uit het 
voorontwerp verder vervolledigd. Zo kunnen kandidaat aannemers met kennis van 
zaken hun prijzen vaststellen.  
 
Er wordt door de architect een lastenboek opgesteld. Dit bevat onder meer een 
bestek en een meetstaat, eigenlijk een hoeveelhedenstaat. 
 
“Het bestek omvat de voorwaarden waaronder gewerkt wordt, de beschrijving van 
de werken en de technische voorschriften.”84 
 
We kennen een algemeen bestek en een bijzonder bestek.  
 
“- De algemene bestekbepalingen: het document dat de algemene voorwaarden 
aangeeft waaronder gewerkt wordt. 
 - Het (bijzonder) bestek: het geheel van bijzondere voorwaarden waaronder het 
bepaalde bouwcontract gesloten wordt en kan dienen als bouwcontract.”85 
 
Beide zitten in het lastenboek. 
 
“Het (lastenboek) geldt als grondslag voor het doen van aanbiedingen bij de 
aanbesteding.”86 
Het is dus een zeer handig en noodzakelijk element voor de bouwheer wanneer hij 
opzoek gaat naar een aannemer. 
 
De gedetailleerde meetstaat die tevens in het bestek is opgegeven, geeft een 
overzicht van de uit te voeren werken en de daarvoor nodige materialen, dit onder 
de vorm van “Tabellen waarin de bouwmaterialen en bouwonderdelen in 

                                                 
82 Men mag echter nog voor het verkrijgen van de vergunning reeds contracteren met een aannemer 
voor de uitvoering van de werken.  Deze mag echter onder geen beding de werken aanvatten voor de 
vergunning is verkregen. Veelal zal het contract met de aannemer dat gesloten is voor de vergunning 
verkregen was, zijn op gesteld onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van deze 
vergunning. 
83 Gunning van de opdracht aan een aannemer tot verwezenlijking van een bouwwerk. 
84 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 475 
85 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 475 
86 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 475 
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verschillende posten worden samengebracht, met opgave van de totale 
hoeveelheid (aantal, oppervlakte, omvang) voor elke post.”87 
 
De aannemer krijgt een overzicht van wat van hem gevraagd wordt en kan op die 
manier een prijs opmaken.88 Zo heeft ook de bouwheer een betere kijk op wat de 
bouw hem gaat kosten. 
 
2.2.2.3. De uitvoering 
 
Werd een bouwvergunning verkregen en de aanbesteding gegund aan een wel 
bepaalde aannemer, dan kan de bouw van het project beginnen. 
 
Het is aan de bouwheer om dit expliciet in gang te zetten en de verschillende 
partijen op de hoogte te brengen van de aanvang van de werken.  
Met de aannemer werd duidelijk een datum van aanvang overeengekomen. De 
architect is echter een derde ten opzicht van dat contract tussen bouwheer en 
aannemer. Hij zal door de bouwheer uitdrukkelijk op de hoogte moeten worden 
gebracht dat de werken starten. 
Doet de bouwheer dit niet, dan zal hij de architect niet kunnen aanspreken voor 
schade ten gevolge van het niet of slechts gebrekkig uitvoeren van de controle op 
de werf, waarvoor de architect moet instaan.  
Voor schade ten gevolgen van een slechte uitvoering van werken waarop de 
architect geen controle kon uitvoeren, omwille van het feit dat hij niet op de hoogte 
was dat de werken waren aangevat, kan de architect niet worden aangesproken. 
 
“De bouwheer die zelf rechtstreeks met de aannemer handelt, moet zijn architect 
verwittigen van het tijdstip waarop de aannemers aan de werken zullen beginnen.  
Heeft hij dit nagelaten, dan kan hij de architect niet aanspreken voor 
uitvoeringsfouten.”89 
 
Tijdens de werken en vooral bij elke belangrijke fase in het bouwproces is het 
toezicht van een architect verplicht. (Zie 3.2.) 
 
Als een deel van de werken gerealiseerd is, en dat werd overeengekomen, heeft de 
aannemer recht op een deel van de aannemingsom. Wanneer welke schijf moet 
worden uitbetaald, wordt overeengekomen in het contract tussen bouwheer en 
aannemer. De architect is ertoe gehouden de rekeningen na te kijken en na te 
gaan of wat de aannemer aan de bouwheer vraagt te betalen, overeenkomt met de 
reeds uitgevoerde werken.   
Ook de architect kan bij het afsluiten van een bepaalde fase in het bouwproces 
(bijvoorbeeld: het einde van de ruwbouw fase), betaling van een deel van zijn 

                                                 
87 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 476 
88 De aard van de aanneming is deels afhankelijk van de manier waarop de prijs van de aanneming 
werd gesteld (overeenkomst tegen vaste prijs, volgens prijslijst, tegen terug betaling of een gemengde 
overeenkomst). (Zie 3.2.) 
89 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 514 
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ereloon waar hij dan al recht op heeft, vragen, althans wanneer dat in het contract 
is bedongen. 
 
Als de werken zijn afgerond dan vindt de oplevering plaatst. (Zie 3.7.) 
 
Met betrekking tot leiding en toezicht moet er vermeld worden dat er heel wat 
verwarring bestaat over die twee begrippen90.  
In het boek van Meester Geert Baert worden beide begrippen als volgt uit elkaar 
gehaald en beschreven: 
 
“De architect houdt toezicht op de uitvoering van de werken met alle zorg en 
nauwgezetheid die nodig zijn opdat hij zekerheid zou hebben dat zij uitgevoerd 
worden overeenkomstig de regels van goed vakmanschap, de plans, het bestek en 
de beschrijving, die de opdrachtgever heeft aanvaard.”91 
 
“De algemene leiding omvat de noodzakelijke richtlijnen aan de uitvoerders tot 
coördinatie en goede uitvoering van het werk.”92 
 
Het toezicht omvat dus een controle op het uitgevoerde werk, de leiding houdt een 
vorm van coördinatie van de werken in.  
 
“Leiding en toezicht zijn twee verschillende gegevens, die niet met elkaar verward 
mogen worden. De architect schiet tekort in de leiding (in enge zin), wanneer hij 
verzuimt de juiste orders aan de aannemer te geven voor deugdelijk werk; hij 
oefent onvoldoende toezicht zo hij duldt dat de aannemer zijn orders niet of slecht 
uitvoert.”93 
  
“Op de architect rust behoudens andersluidende bepaling geen verplichting om 
een bestendig toezicht te houden. De controleplicht heeft betrekking op het 
uiteindelijke resultaat zodat er een toezicht moet zijn telkens er een beslissende 
stap in het bouwproces wordt gezet.”94 
 
 
 

                                                 
90 In de deontologische norm nr.2 worden de beide termen door elkaar gebruik, wat heel wat verwarring 
schets.  Artikel 13. “Het toezicht op de uitvoering van de werken bestaat in een algemene leiding, met 
uitsluiting van het bestendige toezicht op de aanwending van van de materialen, waarvoor de 
aannemer volledig verantwoordelijk blijft. Het omvat de noodzakelijke richtlijnen aan de uitvoerders tot 
coördintatie en goede uitvoering van het werk. Het toezicht op de uitvoering van het werk omvat in 
aantal en tijd verschillende prestaties, naar gelang van de aard en de omvang van het werk.”  
(Honorariumtabel voor architecten (deontologische norm nr.2 vastgesteld door de Nationale Raad op 12 
juli 1967. Herziening van Artikels 27 en 28 op 23 juni 1978, gecontacteerd in Baert, G., 
privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 903 e.v. De norm is nu niet meer invoege maar wordt als richtlijn nog 
vaak gehanteerd.) 
91 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 484 
92 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 484 
93 Rb. Luik, 14 april 1967, T. Aann., 1978, 284 
94 Antwerpen, 14 oktober 2003, NjW 2003, afl. 50, 1266, noot Goossens, W.; R.W. 2005-06, afl. 22, 
863; TBO 2005, afl 2, 110, noot Debaene, M., Van Grunderbeek, A. 
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2.2.3. Nuttige documenten 
 
Naast de stedenbouwkundige bouwvergunning bestaan er nog enkele documenten 
die nuttige kunnen zijn in het bouwproces. Sommige documenten zijn voor de 
bouw van een doorsnee woning niet verplicht, maar kent het bouwwerk een grotere 
omvang of bijzondere specificatie dan legt de wet het bijhouden van de 
documenten op. 
Los van het feit of deze documenten nu al dan niet bij wet verplicht zijn, geldt voor 
elke werf dat het opmaken en bijhouden ervan uiterst nuttig kan zijn. 
Men krijgt een overzicht van het verloop van de werken en de communicatie 
tussen de verschillende bouwpartijen kan deels langs deze weg gebeuren.  Bij een 
eventuele twist kunnen de documenten ook als bewijs worden aangehaald.   
 
Een overzicht van de meest courante documenten waarvan aangeraden wordt ze 
op te stellen.   

 
 
1. DAGBOEK 
In het dagboek wordt de geschiedenis van het werk van dag tot dag 
vastgesteld. Het is geraden alles wat enigszins van belang kan zijn, 
beknopt maar volledig op te tekenen. 
De architect kan in het dagboek de nodige instructies voor het werk 
geven. Zijn leiding en toezicht zal o.a. uit het dagboek blijken. (…) 
 
2. WEEKRAPPORTEN 
De weekrapporten zijn een samenvatting van de gegevens uit het 
dagboek en alle verrekeningen, hetzij van stel- of verrekenposten, hetzij 
van meer of minder werk en bijwerk. Het beschrijft de vorderingen en 
staat der werken. (…) 
 
3. REGISTER VAN DE WERKTEKENINGEN 
Bij vertraging beroept de aannemer zich wel eens op het te laat 
verstrekken van de nodige tekeningen. Om te kunnen nagaan of zulks al 
dan niet gegrond is, zal de architect (de bouwopzichter) telkens hij de 
tekeningen afgeeft, dit inschrijven in een register en dat laten paraferen 
door de aannemer of zijn vertegenwoordiger (de uitvoerder). In het 
register worden het nummer van de tekening, het onderwerp, de datum 
van afgifte en eventuele opmerkingen genoteerd. 
 
4.TIJDSCHEMA - PLANNING 
Bij grote werken behoort tot de leiding en het toezicht het opstellen van 
een tijdschema, waaraan kan worden getoetst of het bouwwerk in de 
beoogde tijd gereed kan komen, of dus het werktijdplan wordt 
opgevolgd. (…) 
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5. CORRESPONDENTIE 
Het is nodig om alles wat voor het werk van belang is, vooral de 
financiële gevolgen ervan, bestekwijzigingen, regelingen met de 
openbare besturen, ongevallen, verzekeringen enzovoort, schriftelijk 
vast te leggen. 
 
6. CERTIFICATEN VAN BETALING 
Certificaten van betaling dienen door de architect ondertekend te 
worden wanneer de aannemer een termijnopstelling (termijnstaat) 
indient. 
 
7. VERSLAGEN 
De architect maakt de notulen van de bouwvergaderingen en de 
werkbesprekingen, en bezorgt een exemplaar ervan aan ieder van de 
betrokkenen, zodat er later geen meningsverschillen kunnen ontstaan 
over de juiste inhoud van vroeger genomen besluiten. 
 
Werfverslagen en werfvergaderingen vormen de basis van een vlotte 
communicatie tussen de verschillende spelers op het bouwterrein.  
 
8. REVISIETEKENINGEN 
Indien tijdens de uitvoering van de werken de plans gewijzigd worden, 
dienen revisietekeningen gemaakt te worden, bijvoorbeeld bij 
verandering van de loop, de hoogteligging of het schot van de riolen. De 
bouwheer zal een kopie ervan verstrekt worden. (…)95 

 
 

Men zou hier nog een negende puntje kunnen aan toevoegen met name ‘attesten’. 
Attesten inzake bouwcoördinatie, milieu, brandpreventie en energetische 
maatregelen, worden steeds belangrijker. Men is bij wet verplicht over deze 
attesten en documenten te beschikken. 
 
Met de opkomst van de digitale fotografie, wordt beeldmateriaal als bewijsstuk 
steeds belangrijker. Het is aan te raden van elke fase (eventueel elke dag) foto’s 
bij te houden. Deze geven een beeld van de vorderingen van de werken en kunnen 
tevens dienen als illustratie bij enkele van de hierboven genoemde documenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Dinkelaar, C.H., Planning voor grote woningbouwprojecten, 1972, 121 geconsulteerd in: Baert, G., 
Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 483 
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3.1. HET CONTRACT - ALGEMEEN 
 

 
Er werd reeds vermeld dat een contract de partijen die het verbindt tot wet strekt.  
(Zie 1.2.) 
 
Algemeen worden in de aannemingsovereenkomst met betrekking tot het bouwen 
of verbouwen van een gebouw, het voorwerp, de plaats en het tijdstip van 
uitvoering, de kost en de wijze van betaling vastgelegd.  
 
Het is ten zeerste aan te bevelen om het voorwerp van de overeenkomst zo 
gedetailleerd mogelijk te beschrijven alvorens men het contract afsluit. (Zie 2.1.1.) 
 
Partijen zijn er toe gehouden elkaar voldoende duidelijkheid te geven over de 
inhoud van de te sluiten overeenkomst. Zo kunnen beide contractpartijen hun 
prestatie zo goed mogelijk inschatten alsmede de haalbaarheid ervan.   
Houdt één van beide contracten iets essentieels achter dat de andere 
contractpartij ervan zou weerhouden het contract te sluiten dan loopt hij een groot 
risico. De benadeelde partij waarvoor de informatie werd achtergehouden kan de 
rechter vragen de overeenkomst te ontbinden. Hij maakt eventueel ook aanspraak 
op een schadevergoeding of herstel van de geleden schade door diegene die de 
informatie heeft verzwegen.  
 
Steunend op artikel 1135 B.W.96 kan men het volgende stellen: “Tussen 
contractpartijen een verplichting tot loyale samenwerking en 
medeverantwoordelijkheid bestaat met het oog op de goede afloop van de 
overeenkomst.”97 
“Zo ook moeten partijen er zich van onthouden op zich nochtans rechtmatige 
handelingen te verrichten die de nakoming van de verbintenis van de mede-
contractant moeilijker of kostelijker zouden maken of die hem zouden beletten het 
normaal verwachte voordeel uit de overeenkomst te halen. Evenzo dienen zij de 
schade te beperken waarvoor de wederpartij eventueel moet instaan, of moeten zij 
bij de bewijsvoering samenwerken en daartoe onder meer de nodige vaststellingen 
doen of laten doen.”98 
 
“In een geval waar bij bouwwerken een constructiefout werd vastgesteld, hadden 
de architect, de ingenieur en de aannemer een oplossing uitgewerkt om aan de 
toestand te verhelpen. De opdrachtgever opteerde echter voor een andere 
oplossing – de meest kostelijke – om de schade te herstellen: dit werd als 
rechtsmisbruik beschouwd.”99 

                                                 
96 Art. 1135 B.W.: “Overeenkomsten verbinden niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, 
maar ook tot alle gevolgen die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de 
aard ervan, worden toegekend.” 
97 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 58 
98 Van Gerven, W., Covermaeker, S., Verbintenissenrecht, 2001, 58-59 
99 Luik, 12 februari 1980, Res Jur. Imm. 1981, 7 
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In het kader van het bouwproces gaat de bouwheer meerdere contracten aan. De 
belangrijkste zijn deze met de architect en de aannemer. Dit zijn noodzakelijk twee 
verschillende overeenkomsten. Architect en aannemer hebben immers een 
verschillende opdracht te vervullen. 
 
“De onverenigbaarheid in één persoon tussen de uitoefening van het beroep van 
architect en het aannemingsbedrijf, beoogt de onafhankelijkheid van de architect 
van zakelijke bedingingen. Zij verleent de bouwheer zekerheid dat zijn technisch 
raadsman de uitvoering van het werk in de beste voorwaarden zal 
benaarstigen.”100 
Om dezelfde reden mogen aannemer en architect ook geen andere 
gemeenschappelijke belangen hebben dan deze die de bouwheer ten goede 
komen.  
 
“Artikel 6 wet 20 februari 1939 wordt geschonden indien de architect van de 
bouwheer tezelfdertijd de gebruikelijke architect is van de aannemer. Die bepaling 
is van openbare orde en de schending ervan brengt absolute nietigheid van het 
architectencontract mee. In principe leidt dit tot wederzijdse teruggave bij 
equivalent. Aangezien de nietigheid echter niet te wijten is aan de fout van de 
bouwheer wordt enkel de architect veroordeeld tot terugbetaling van het 
honorarium dat hij rechtstreeks van de aannemer had ontvangen.”101 
 

                                                 
100 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 446 
101 Bergen, 25 juni 1991, J.L.M.B. 1992, 758 
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3.2. HET CONTRACT TUSSEN ARCHITECT EN BOUWHEER 
 
 

3.2.1. Algemeen 
 
3.2.1.1. De opdracht 
 
“Het voorwerp van de architectenopdracht bij het oprichten van een gebouw is de 
technische bijstand van de vakman om een gebouw naar zijn ontwerp, dat in 
bouwplan en bestek is neergelegd, onder zijn algemene leiding te laten oprichten 
volgens zijn aanwijzingen door de aannemer.”102 
 
De architectenopdracht wordt vastgelegd en beschreven in een contract. 

 
Het architectencontract inzake een bouwproject is een overeenkomst 
waarbij: 
- enerzijds, de opdrachtgever een architect belast met het uitdenken en 
in tekening brengen van een plan voor een bepaald bouwwerk, het 
maken van het bestek, het opmaken van een dossier voor de 
bouwaanvraag, het  opmaken van het dossier voor de aanbesteding, het 
houden van de aanbesteding, en mede het voeren van de directie over 
de werken, het maken van de werktekeningen, de controle op de 
uitvoering, het voltrekken van de oplevering van het werk en het 
onderzoek van de rekeningen, en zich verbindt daarvoor een bepaald 
honorarium te betalen en alles te geven en te doen wat van hem 
afhangt; 
- en anderzijds, de architect die opdracht op zich neemt, en zich 
verbindt de hier aan verbonden taken, tegen dat honorarium, ten bate 
van de opdrachtgever te volbrengen, onder zijn tienjarige garantie voor 
het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de gebouwen door een gebrek 
in de bouw of door de ongeschiktheid van de grond; 
- alles onder nader tussen hen overeengekomen voorwaarden.103  

 
3.2.1.2. De aard van de verbintenis 
 
Het contract tussen bouwheer en architect heeft enkele essentiële kenmerken: 
 

- Het is een wederkerige overeenkomst 
- De overeenkomst is vormvrij of consensueel 
- De overeenkomst is ten bezwarende titel 
- De overeenkomst wordt gesloten uit aanmerking van de persoon 

                                                 
102 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 500 
103 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 495 
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“Een architectenovereenkomst kan slechts bestaan, indien de bouwheren de wil 
hebben om op de diensten van de architect een beroep te doen.”104 
 
Hoewel architecten er reeds jaren vanuit gaan dat het architectencontract een 
inspanningsverbintenis is, neigt de rechtspraak er de laatste jaren meer en meer 
toe het architectencontract als een resultaatsverbintenis te zien. En dit is niet 
geheel onterecht. 
De rechtspraak neigt er de laatste jaren meer en meer toe het architectencontract 
als een resultaatsverbintenis te zien. En dit is niet geheel onterecht. 
Van de architect wordt uiteraard verwacht dat hij een stevig waterdicht concept 
aflevert. 
Een deel van de overeenkomst blijft echter louter een inspanningsverbintenis 
inhouden. Er zijn in de overeenkomst steeds onzekerheden wat betreft het 
beoogde resultaat, waardoor aanvaard wordt dat de architect, schuldenaar van de 
prestaties, slechts een inspanning toezegt. Deze zullen zich situeren in de 
uitvoering en het toezicht. 
 
Besluitend zou men kunnen stellen dat de architect een overwegend 
resultaatsverbintenis aangaat, alleszins wat betreft de technische detaillering en 
de kwaliteit van het ontwerp. Daarenboven is hij ook geacht een resultaat te halen 
wat betreft het concept van de constructie. 
Wat het esthetische concept en de controle op de werken betreft, blijft de architect 
een inspanningsverbintenis houden. Er wordt hem immers niet gevraagd een 
continue controle uit te voeren op de werken.  
Opgelet, dit blijft steeds een feitenkwestie die per situatie zal worden beoordeeld. 
 
Deze evolutie in de rechtsleer en de rechtspraak heeft verregaande gevolgen. Het 
beschouwen van het architectencontract als overwegend een resultaatsverbintenis 
draait de rollen in de bewijslast om.  
Het is duidelijk dat deze stelling en evolutie in de komende jaren verder onderzocht 
dient te worden en niet in het minst de gevolgen ervan. 
 
 
3.2.2. De verplichting onder architectuur te bouwen 
 
3.2.2.1. Algemene regelgeving 
 
De verplichting onder architectuur te bouwen werd reeds vermeld onder ‘2.1.2.1. 
De verplichting onder architectuur te bouwen’.  
Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939105 op de bescherming van de titel van 
het beroep van architect verplicht particuliere bouwheren een beroep te doen op 
een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering der 
werken.  

                                                 
104 Bergen, 4 april, 1991, R.L.M.B., 1991, 1049 
105 Zie appendix I: Wet van 20 februari 1939 - Wet op de bescherming van den titel en van het beroep 
van architect. 
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De bouwheer die verzuimt een beroep te doen op de medewerking van een 
architect voor het opmaken van de plannen en het houden van de controle tijdens 
de werken, is strafbaar en kan een geldboete krijgen. Deze boete kan zelfs worden 
opgelegd wanneer blijkt dat het werk echter deugdelijk is.  
 
“De bouwheer die werken aanvat zonder medewerking van een architect belast 
met de controle ervan, begaat een strafrechtelijke inbreuk en een burgerlijke 
fout.”106 
 
“Een normaal zorgvuldig bouwheer die artikel 4 Architectenwet diende na te 
komen, zou een gebouw met twee verdiepingen en een terras op het  dak van de 
eerste verdieping niet laten oprichten zonder toezicht van een architect.  De 
schade in kwestie zou derhalve niet zijn ontstaan zonder de fouten van de 
bouwheer zelf.  Hij moet dan ook zelf een gedeelte van de schade dragen.”107 
 
“Een bouwheer die bij de bouw van zijn woning geen controle op de uitvoering van 
de werken door een architect heeft laten uitoefenen, kan geen dwaling en 
onwetendheid omtrent het recht als grond van rechtvaardiging laten gelden, al 
werd hij door zijn architect-ontwerper, en door de aannemer, slecht geadviseerd en 
zijn mening gestijfd dat voor de bouw van een woning zodanige controle niet was 
verplicht, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat hij gehandeld heeft zoals ieder 
redelijk en voorzichtig persoon zou gedaan hebben.”108  
 
“De bouwheer die verzuimt een architect met het toezicht op de werken te 
gelasten is mede aansprakelijk voor de gebreken in de bouw.”109 
 
3.2.2.2. De volledige en de beperkte opdracht 
 
De door de wet beschreven verplichting van onder architectuur te bouwen verplicht 
de bouwheer om zowel voor het opmaken van de plannen als voor de controle op 
de werken een beroep te doen op een architect, ingeschreven in de tabellen van 
de orde van architecten. 
Gunt men beide taken aan een en dezelfde architect, dan spreekt men van een 
volledige opdracht.  

 

                                                 
106 Bergen, 29 januari 1997, J.L.M.B. 1997, 1284; T. Deskundige 1998 (verkort), afl. 150, 38 
107 Antwerpen, 1 december 1997, T.B.B.R. 1998 (verkort), 360 
108 Cass., 20 april 1982, Arr. Cass., 1981-82, 1009; R.W., 1983-84, 2919; Pas., 1982, I, 949 
109 Gent, 9 mei 1968, Pas. 1969, II, 218 
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De volledige opdracht aan de architect, belast met een bouwproject, is 
overeenkomstig het reglement zevenledig: 

 
1. het inzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het project; 
2. het opstellen van het programma; 
3. het opmaken van de schets en het voorlopig ontwerp; 
4. het klaarmaken van het administratief dossier; 
5. het klaarmaken van het aanbestedingsdossier: plans en bestek, 

bescheiden voor de uitschrijving en de inschrijving, het proces-verbaal 
van de opening der inschrijvingen enzovoort; 

6. het opmaken van het uitvoeringsdossier en het houden van het toezicht 
op de uitvoering van de werken; 

7. het verzorgen van de oplevering en het onderzoek naar de rekeningen.110 
 

Men is er echter niet toe verplicht eenzelfde architect een volledige opdracht toe te 
vertrouwen. Dit is wel ten zeerste aan te raden. 
Voor het verkrijgen van de vergunning wordt er nagegaan of voor beide opdrachten 
een architect is aangesteld. De architect zal zich er ook van moeten vergewissen 
dat de opdracht die hij krijgt een volledige opdracht inhoud dan wel dat hij 
bijvoorbeeld voor de controle van de werken wordt opgevolgd door een collega. 
Doet hij dit niet dan maakt hij een zware deontologische fout111. 

 
De verplichting voor de bouwheer onder architectuur te bouwen, houdt als zodanig 
geen wettelijk vermoeden in dat de bouwheer zijn architect met een volledige 
opdracht heeft belast. 
Nochtans kan die wettelijke verplichting een gewichtig vermoeden uitmaken dat de 
bouwheer de architect met een volledige opdracht heeft belast.  Daarbij is het toch 
de gewone gang van zaken dat de bouwwillige de architect-ontwerper ook de 
controle of de directie toevertrouwt. Doch door omstandigheden kan ook het 
tegendeel blijken. De rechter zal in al die gevallen op grond van feitelijke 
vermoedens dienen te beslissen, overeenkomstig de regel van artikel 1353 
B.W.112 
 
Een miskenning door de bouwheer van de verplichting onder architectuur te 
bouwen kan zware en verregaande gevolgen hebben.  
 
“Een bouwheer deed in strijd met de artikel 4 en 10 A.W. geen beroep op de 
medewerking van een architect voor de controle op de uitvoering van het werk. Hij 
liet het gebouw zetten door een jong en onervaren aannemer. Enige jaren later 
verzakte het gebouw dat op een kleilaag steunde. De aannemer had verzuimd de 

                                                 
110 K.B. van 18 april 1985, reglement op de beroepsplichten van de architect, geconsulteerd in Baert, 
G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 895 e.v. 
111 ‘De architect mag slechts de opdracht tot het maken van een uitvoeringsontwerp aanvaarden als hij 
de verzekering heeft dat hij of een andere architect ook wordt belast met het toezicht op de uitvoering 
van de werken.’ (Cass., 22 april 1994) 
112 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 501 
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vereiste maatregelen te nemen bij het maken van de fundering.  De bouwheer 
diende zelf in te staan voor de schade tot beloop van 75 t.h.”113 
 
“Het gebruik van slecht zand en te weinig cement in de mortel is een flagrante 
overtreding van de regels van het goed vakmanschap en brengt de 
aansprakelijkheid van de aannemer met zich mee.  
 
De architect is mede aansprakelijk (voor 20%) aangezien hij slechts een beperkte 
opdracht aanvaardde en geen toezicht uitoefende op de werken.  
De bouwheer is eveneens aansprakelijk (voor 10%) omdat hij aan het toezicht 
door de architect heeft verzaakt en aldus onrechtmatig de kosten daarvan heeft 
uitgespaard.”114 
 
“De bouwheer die geen beroep doet op de medewerking van een architect voor de 
wettelijk verplichte controle op de uitvoering van de werken, met de bedoeling af te 
wijken van de plans en bestekken van de architect-ontwerper om de kosten van de 
bouw te drukken (…) pleegt een strafmisdrijf, en loopt groot gevaar bedrogen uit te 
komen.”115 
 
3.2.2.3. De wettelijke minimumopdracht 
 
De hierboven vermelde zevenledige taak van de architect beschrijft de wettelijke 
minimumopdracht.  Men moet op zijn minst voor die zeven zaken een beroep doen 
op een architect.  
 
“Voor een goed begrip van de taken van de architect, is die zevenledige indeling 
ontoereikend. De Nationale Raad heeft de taken van de architect dan ook nader 
uitgewerkt.”116 
 
De eigenlijke taak is uiteraard ook steeds afhankelijk van de aard van het 
bouwwerk en de exacte opdracht naar de wensen van de bouwheer. Het is dus van 
groot belang dat de relatie tussen bouwheer en architect en wat beiden van elkaar 
mogen verwachten nauwgezet in een contract wordt beschreven en vastgelegd. 

                                                 
113 Rb. Brussel, 30 juni 1986, T.B.B.R., 1988, 142; Rb., Hasselt, 27 juni 1952, R.W., 1952-53, 515 
114 Gent, 30 maart 1992, T.G.R. 1992, 42, noot Baert, G., ‘Legenden in verband met Scheldesteen. 
Oorzakelijk verband en publieke moraal’ 
115 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 445 
116 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 465 met verwijzing naar ‘de gedetailleerde opdracht 
van de architect’, goedgekeurd door de Nationale Raad op 27 januari 1978, Officieel informatiebulletin, 
februari 1981 
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3.2.2.4. Checklist van wat er in de overeenkomst moet staan 
 
Een checklist die volledigheid verzekert bestaat niet. Artikel 20 van het reglement 
van de beroepsplichten117 geeft een beperkte aanduiding van wat er in een 
contract moet worden beschreven. Dit is echter een zeer beperkte lijst. De Orde 
van architecten geeft een meer uitgebreide checklist in de aanbeveling van 11 
oktober 1985 van de Nationale Raad.  
 
In artikel 3 van dit document wordt erop gewezen dat een contract best volgende 
topics bevat: 
 

1. identificatie van de partijen 
2. identificatie van de bouwplaats 
3. bepaling van het bouwwerk 
4. opdracht en verplichting van de architect 
5. ereloon van de architect 
6. auteursrechten 
7. verplichtingen van de bouwheer 
8. oplevering 
9. einde van de overeenkomt en van de opdracht van de architect 
10. vervroegde opzegging 
11. referenties en toekenning van rechtsbevoegdheid118 

 
Hoewel het gebruik van een typeovereenkomst niet is toegelaten, bestaan er wel 
voorbeeldovereenkomsten die een beeld geven van hoe het contract tussen 
architect en bouwheer is opgebouwd en welke clausules ze klassiek bevat.119  
 
 
3.2.3. Volbrengen van de contractuele verplichtingen 
 
3.2.3.1. Het voorontwerp 
 
Deze fase die het eigenlijke bouwproces vooraf gaat en ook meestal verloopt 
zonder geschreven contract werd reeds uitvoering behandeld in 2.1. De 
voorbesprekingsfase.  
 
3.2.3.2. Het definitieve ontwerp 
 
Zoals reeds gezegd is de bouwheer verplicht een beroep te doen op een architect 
voor het opmaken van plannen.  
 

                                                 
117 Zie appendix II: ‘Aanbeveling aangaande de toepassing van artikel 20 van het reglement van 
beroepsplichten’ 
118 Een meer gedetailleerde bespreking van deze topics dewelke de checklist vervolledigen wordt 
gegeven in het document zelf, Appendix II: ‘Aanbeveling aangaande de toepassing van artikel 20 van 
het reglement op de beroepsplichten’ 
119 Zie appendix III: ‘Voorbeeldovereenkomst tussen de opdrachtgever en de ontwerper’ 
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De architect maakt een voorontwerp, een definitief ontwerp en stelt het dossier op 
voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 
 
Werd een bouwvergunning verkregen, dan zullen de hiervoor genoemde plannen 
verder moeten worden uitgetekend tot uitvoeringsplannen. Ook dit moet gebeuren 
door een architect. Door het verder uitwerken van de plannen wordt het ontwerp 
verder op punt gezet en worden er uitvoeringstekeningen opgemaakt die de nodige 
informatie bevatten voor de aannemer over de uitvoering. Samen met het bestek 
geven deze plannen dus een duidelijk beeld onder welke voorwaarden en op welke 
wijze de aannemer te werk zal moeten gaan.  
 
De termijn waarop deze uitvoeringsplannen klaar moeten zijn en de aannemer met 
de uitvoering kan beginnen, kan worden vastgelegd in het contract dat de 
bouwheer met de architect heeft. 
In sommige gevallen is het zo dat de architect bepaalde detailtekeningen pas 
tijdens de uitvoering doorgeeft aan de aannemer. Deze tekeningen zijn dan 
meestal wel enkel een specificatie over de uitvoering van wat eerder al 
overeengekomen en meegedeeld was120. 
 
De bouwheer kan vragen om bij het bestek een begrotingsbestek te voegen. 
Hoewel dit gangbaar is, moet het pas gebeuren op uitdrukkelijke vraag van de 
bouwheer. Met dit begrotingsbestek kan de kostprijs worden geraamd op basis van 
de berekende hoeveelheden materiaal en hun prijs per eenheid. 
 
Het is volledig aan de bouwheer om te beslissen of de vooropgestelde bouwsom 
die hij aan de architect heeft meegedeeld een maximum uitmaakt. Indien hij 
meerwerken vraagt, zal hij deze moeten betalen. De architect licht de bouwheer in 
over de kostprijs van deze meerwerken maar het is steeds aan de bouwheer om te 
beslissen of hij deze meerwerken dan laat uitvoeren en dus de meerprijs zal en 
kan betalen. 
Hij moet er zich wel van vergewissen dat wanneer hij meerwerken vraagt of een 
andere uitvoeringswijze, dit meestal ook een meerkost inhoudt.  
 
“De opdrachtgever kan een overschrijding van de prijs niet betwisten wanneer hij 
zelf de toestemming heeft gegeven voor meerdere supplementen.”121 
 
Om de kosten in de hand te houden en er een blijvend beeld van te hebben 
gedurende het bouwproces, is de dialoog tussen architect en bouwheer van groot 
belang. De architect kan, door zijn ervaring, de bouwheer bijstaan en hem de 
nodige aanwijzingen geven. De architect zal ook in het kader van zijn opdracht de 
rekeningen die de bouwheer krijgt voor de betaling van de uitgevoerde werken en 
leveringen nakijken. Hij gaat na of deze overeenkomen met het geleverde goed 
of/en het gepresteerde werk. 
 

                                                 
120 Is er geen termijn in het contract opgenomen wanneer deze plannen ter beschikking moeten zijn, 
dan wordt er bij twisten aangenomen dat de termijn ‘een redelijke termijn’ inhoudt.  
121 Brussel, 24 oktober 1985, Res Jur. Imm. 1987, 5 
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Het is essentieel dat architect en bouwheer tijdens het bouwproces alle belangrijke 
informatie aan elkaar doorgeven. Dit kan mondeling maar gebeurt best steeds 
schriftelijk.122 
 
Heeft de architect een gesprek gehad met de aannemer waarin zij een beslissing 
hebben genomen die de bouwheer aangaat (Bijvoorbeeld over een bepaalde 
uitvoering), dan brengt de architect de bouwheer hiervan op de hoogte. Ook 
wanneer bouwheer en aannemer samen iets overeenkomen dat van belang is voor 
de architect, wordt deze laatste hiervan door de bouwheer op de hoogte gebracht. 
Een goede communicatie tussen de contractpartijen is de basis voor hun 
vertrouwensrelatie en het goede verloop van het bouwproces.  
 
In deze moet in het bijzonder nog de aandacht worden gevestigd op de bouwheer 
die wijzigingen aanbrengt aan de plannen of voorgestelde uitvoeringstechnieken. 
Doet hij dit op eigen houtje zonder de architect hiervan op de hoogte te brengen 
dan loopt hij zelf een groot risico.   
De basis van zijn contract met de architect is immers de vertrouwensrelatie die er 
tussen beiden bestaat.  
 
“De bouwheer zelf is aan het gezag van de architect onderworpen voor alles wat 
bouwkunst en bouwtechniek betreft door het geven van de opdracht, de 
aanvaarding van de plans en bestek. Dit betekent allerminst dat de bouwheer, 
leek in de bouwkunst, de technische gebreken van plans of bestek zou 
goedkeuren of dat hij uit de directie verdwenen is. Wat de bouweconomie betreft, 
is de architect gebonden door het bouwbudget.”123 
 
“De architect mag niet dulden dat in de loop van de uitvoering de bouwheer 
nutteloze of gevaarlijke wijzigingen aan tekeningen en bestek maakt.”124 
 
“De architect dient bij het ontwerpen en controleren van een bouwwerk steeds 
goed te denken dat het er om gaat een gebouw naar eisen van de opdrachtgever 
te realiseren.  De architect adviseert, hij staat de bouwheer bij en deze neemt de 
beslissingen.”125 
 
De bouwheer mag niet op eigen houtje de door de architect voorschreven 
uitvoeringswijze wijzigen en hieromtrent anders overeenkomen met de aannemer. 
Stel: de architect voorziet een kolom ter ondersteuning van het bouwwerk. De 
bouwheer vindt dat dit hem te veel zal kosten. Bovendien vindt hij het niet mooi.  
Hij beveelt vervolgens de aannemer deze kolom niet uit te voeren en hij brengt de 
architect hiervan niet op de hoogte. Het spreekt voor zich dat de bouwheer hier 
grote risico’s neemt; er is immers twijfel over de stabiliteit van het gebouw wanneer 
men een essentieel dragend element zonder bijkomende studie zomaar weglaat. 
Voorts zou de architect kunnen stellen dat vermits de bouwheer geen gehoor geeft 

                                                 
122 Ook de inhoud van e-mails gelden als een schriftelijk en rechtsgeldig bewijs 
123 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 480 
124 Rb., Oudenaarde, 17 juli 1903, J.C.Fl., 1903, nr. 2669 
125 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 481 
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aan zijn instructies, deze ook twijfelt aan zijn technische capaciteiten. Hij zou in 
sommige gevallen zelfs aan de rechter kunnen vragen de overeenkomst stop te 
zetten.  
 
De bouwheer kan uiteraard wel met de architect een andere uitvoeringswijze en 
dergelijke bediscussiëren. Samen kunnen ze dan komen tot de meest geschikte 
oplossing met betrekking tot de stabiliteit en de esthetiek van het gebouw en de 
wensen van de bouwheer.  
 
Men zou in dit betoog kunnen stellen dat de architect de artistieke leiding heeft 
over het project en waakt over een goede uitvoering. De bouwheer is de 
economische leider en kan op basis daarvan wijzigingen vragen in de uitvoering. 
Deze zullen door de architect bekeken worden en kunnen worden uitgevoerd 
indien die wijzigingen, gestoeld op economische redenen, geen afbreuk doen aan 
de praktische bruikbaarheid, stabiliteit en esthetische kwaliteit van het werk.  
De architect kan te allen tijde tijdens het bouwproces een andere uitvoering 
overwegen en voorschrijven ten gevolge van constructieve overwegingen of zelfs 
esthetische. Deze wijzigingen mogen dan geen meerkost inhouden voor de 
opdrachtgever. 
 
Om in dit proces een goed evenwicht te bewaren is het steeds aan te raden dat 
 - wanneer de architect of de bouwheer een andere uitvoering, meer- of 
minderwerken wenst - beide partijen dit samen bediscussiëren. De dialoog leidt 
meestal tot het beste resultaat voor éénieder. 
Het erkennen van ieders rol in het bouwproces (de architect als artistiek en 
technisch leider, de bouwheer als economisch leider) is hierbij van belang.  
 
3.2.3.3. De controle van de werken 
 
De controle op de uitvoering van de werken behoort tot de opdracht van de 
architect. De bouwheer is volgens de Wet van 20 februari 1939126 verplicht 
hiervoor een beroep te doen op een architect.  
 
“De bouwheer die plans en bestek door een architect laat opmaken, maar voor het 
toezicht afziet van de diensten van een architect, miskent de dwingende 
bepalingen van artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939. Daarbij pleegt hij een 
strafmisdrijf (artikel 10 van de Wet van 20 februari 1939).”127 
 
De architect is niet verplicht permanent op de bouwplaats aanwezig te zijn. Hij 
wordt geacht op regelmatige tijdstippen en tijdens de belangrijkste fases in het 
bouwproces een bezoek te brengen op het werk, zijn rondgang te maken en 

                                                 
126 Zie appendix I: ‘Wet van 20 februari 1939 - Wet op de bescherming van den titel en van het beroep 
van architect.’ 
127 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 440 
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eventuele opmerkingen te noteren en door te geven aan de uitvoerders en de 
bouwheer. 128 
 
“De architect zal niet rechtstreeks aan het personeel van de aannemer bevelen 
geven, maar zich wenden tot de aannemer zelf of zijn vertegenwoordiger ter 
plaatse, de uitvoerder. Indien de aannemer weigert de aanwijzingen en bevelen te 
volgen, dan zal de architect de bouwheer verzoeken de nodige maatregelen te 
nemen.”129 
 
3.2.3.4. De oplevering 
 
“De taak van de architect bestaat er bij de technische en juridische oplevering van 
de werken in, de opdrachtgever bij te staan en te oordelen of het werk door de 
aannemer of aannemers overeenkomstig de plans en het bestek is uitgevoerd.  Hij 
gaat na of eventuele tekortkomingen aanleiding dienen te geven tot herstelling of 
weigering van aanvaarding.”130 (Zie 3.7.2.1.) 
 
3.2.3.5. De tienjarige garantie 
 
Ter bescherming van de bouwheer heeft de wetgever voorzien dat de architect (en 
ook de aannemer) verplicht zijn een tienjarige garantie te geven op het bouwwerk. 
Dit wordt geregeld door artikel 1792 en 1799 B.W. en artikel 2270 B.W.. 
 
“Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet 
gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn 
de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.”131 
 
“Metselaars, timmerlieden, slotenmakers en andere werklieden die rechtstreeks 
werken aannemen tegen vaste prijs, zijn gehouden aan de regels in deze afdeling 
voorgeschreven: zij zijn aannemers voor het werk dat zij uitvoeren.”132 
 
“Na verloop van tien jaren zijn architect en aannemer ontslagen van hun 
aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of 
geleid.”133 

                                                 
128 Het gaat hier niet om een bestendig of dagelijks toezicht. ‘Voor de belangrijke bouwwerken, of 
wanneer de bouwheer zulks wenst, wordt door de architect of door een aangestelde een dagelijks of 
bestendig toezicht uitgeoefend. Het bestendige toezicht wordt doorgaans toevertrouwd aan een 
bouwkundig opzichter, daartoe aangesteld door de architect of de door de bouwheer, of door beide 
samen. (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 485) 
129 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 482 
130 Artikel 14 uit de honorariumtabel voor de architect (deontologische norm nr. 2 vast gesteld door de 
nationale raad op 12 juli 1967. Herziening van Artikels 27 en 28 op 23 juni 1978) gecontacteerd in 
Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 903 e.v. 
131 Art. 1792 B.W.; ook van toepassing wanneer geen vaste prijs werd bedongen. 
132 Art. 1799 B.W. 
133 Art. 2270 B.W. 
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“De tienjarige aansprakelijkheid van de architect is een garantieverbintenis.”134 
 
De tienjarige garantie wordt vertaald in een tienjarige aansprakelijkheid. 
Gedurende tien jaar na de aanvaarding van het bouwwerk door de bouwheer kan 
hij de architect (en/of de aannemer) in vrijwaring roepen voor gebreken in de bouw 
waarvoor zij aansprakelijk zijn. Zij zullen dan moeten instaan voor herstelling of 
vergoeding van de schade. 
 

De klassieke rechtsleer vermeldt drie voorwaarden die dienen vervuld te 
worden opdat de tienjarige aansprakelijkheidsvordering zou kunnen ingesteld 
worden: 

 
1. Het moet betrekking hebben op een gebouw. 
2. Het gebrek dient ernstig te zijn, zodat het de stevigheid aantast 
van het gebouw en/of een normaal gebruik onmogelijk maakt. 
3. De vordering dient ingesteld binnen tien jaar na de opneming.135 

 
De tienjarige garantie geldt zowel voor zichtbare als voor onzichtbare gebreken die 
de stevigheid van het gebouw aantasten of een normaal gebruik onmogelijk 
maken.  
 
Indien de bouwheer binnen de termijn van tien jaar na aanvaarding van de werken 
schade aan zijn gebouw ontdekt, dan meldt hij deze schade aan de architect en/of 
de aannemer die dan herstelling kunnen uitvoeren. 
 
De tienjarige aansprakelijkheid is van openbare orde. Men kan in de overeenkomst 
dus nooit bedingen dat de tienjarige garantie niet geldt of dat ze slechts voor een 
kortere termijn geldig is. Men kan wel een uitbreiding bedingen.  
 
Voor de aanvangsdatum van de tienjarige garantie is de regel: 
 
“De tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de bouwkundig aannemer 
vangt aan op het ogenblik van de goedkeuring van het werk; in de regel is dit de 
datum van de eindoplevering, tenzij bedongen werd dat de voorlopige oplevering 
als aanvangsdatum geldt;”136 

                                                 
134 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 515 
135 Senelle, M., Cursus UGent: De aansprakelijkheid in de bouw, 2005, 173 
136 Cass., 4 maart 1977, R.W., 1976-77, 2413; J.T., 1977, 621; Pas., 1977, I, 721 ; Arr. Cass., 1977, 
730 
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3.2.3.6. Garantie voor verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw niet 
raken 
 
De wet regelt de garantie voor, al dan niet zichtbare, gebreken die de stevigheid 
van het gebouw of een essentieel bestanddeel aantasten, dit door middel van 
artikel 1792 en 2270 B.W. 
 
Er zijn echter geen specifieke artikels in de wet betreffende verborgen gebreken 
die de stevigheid van het gebouw niet aantasten. Toch is er ook voor deze 
gebreken een vorm van garantieplicht dewelke los staat van de tienjarige 
garantieplicht die enkel van toepassing is voor verborgen gebreken die de 
stevigheid van het gebouw aantasten of normaal gebruik onmogelijk maken. 
 
“De grondslag van de aansprakelijkheid en herstelplicht van de professionele 
aannemer (c.q. architect) voor verborgen gebreken is dezelfde als die welke voor 
alle contractanten geldt: de niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge 
waarvan de aanbesteder (opdrachtgever) schade lijdt.(…)  
De herstelplicht en schadeloosstellingplicht waartoe de aannemer (architect) 
gehouden blijft, spijt de goedkeuring van het uitgevoerd werk, volgt uit de niet-
nakoming van zijn hoofdverplichtingen.”137 
 
Het verborgen gebrek moet ernstig zijn. Voor kleine gebreken verwacht men 
redelijkheid van de bouwheer. Vanaf wanneer het gaat om ernstige gebreken die 
daarenboven de stevigheid van het gebouw aantasten, zijn de regels van de 
tienjarige garantie van toepassing (artikel 1792 en 2270 B.W.)  
De vordering tot garantie moet ingesteld worden binnen een redelijke termijn. Het 
begrip ‘redelijke termijn’ is uiteraard vaag, zeker wanneer men ze zich ervan 
vergewist dat het ook hier om een vervaltermijn gaat. De rechtsleer heeft hierover  
reeds menige bespreking gepubliceerd. Voor de bouwheer is echter vooral het 
volgende van belang: 
 
“Zodra de meester (de bouwheer) van het werk het verborgen gebrek in het 
goedgekeurde werk heeft ontdekt, hetgeen in de regel het geval zal zijn wanneer 
hij de beschadiging, de ongeschiktheid of de onwaarde van de zaak vaststelt, kan 
hij de betrokkene of betrokkenen tot herstel en schadeloosstelling aanspreken, 
zonder een procedure te moeten aanspannen en een gerechtelijke beslissing te 
moeten afwachten.”138 
 
Van de bouwheer wordt aldus verwacht zo spoedig mogelijk de schade te melden 
aan de architect en/of de aannemer zodat zij zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. 
Laat de bouwheer de schade onnodig groter worden doordat hij de opgemerkte 
schade niet meldt aan de architect en/of aannemer, dan kan het zijn dat een deel 
of zelfs het geheel van de schade ten zijner laste valt.  

                                                 
137 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 2004, VI.2-6 
138 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 2004, VI.2-7 
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Indien de bouwheer geen schaderegeling bekomt op deze wijze, ziet hij zich 
genoodzaakt architect en/of aannemer binnen een redelijke termijn te 
dagvaarden. 
 
“Een vordering op grond van verborgen gebreken (die de stevigheid van het 
gebouw niet raken en) die toe te schrijven zijn aan de architect of de aannemer 
zou ongegrond moeten worden verklaard indien de bouwheer die gebrekkige 
toestand heeft aanvaard; dat zou alleen kunnen worden afgeleid uit het verloop 
van een zodanig lange termijn, sinds de ontdekking van het gebrek, dat hij alleen 
in die zin zou kunnen worden uitgelegd dat de gebrekkige toestand werd 
aanvaard.”139 
 
De aannemer kan zich in de overeenkomst wel laten ontslaan van de contractuele 
aansprakelijkheid die deze herstelplicht meebrengt. Dit bevrijdingsbeding zal 
echter geen uitwerking hebben, wanneer de daad wetens en willens en met het 
opzet om te schaden werd gesteld met andere woorden wanneer er bedrog werd 
gepleegd.  
De garantie voor verborgen gebreken mag in deze niet verward worden met de 
aansprakelijkheid wegens bedrog. Was er bedrog in het spel dan had de bouwheer 
nooit kunnen goedkeuren wat hij niet wist. Er geldt hier en vervaltermijn van dertig 
jaar voor gebreken waaromtrent bedrog werd gepleegd door de schuldenaar. 
 
Of de architect eveneens een bevrijdingsbeding met betrekking tot zijn 
contractuele aansprakelijkheid contractueel kan overeenkomen staat ter 
discussie. ‘Omdat, zo schrijft Meester Geert Baert, “het precies de zaak van de 
architect is als bouwtechnicus bij de uitvoering van het bouwwerk, of bij de 
oplevering, die gebreken op te merken die een leek in de bouw niet ziet. 
Aansprakelijkheidsbeperkingen ten voordele van de architect kunnen dan ook 
slechts gevolg hebben, wanneer zij binnen de perken van de algemeen terzake 
geldende regels blijven én voor zover de architect niet in zijn voorlichtingsplicht of 
voorzorgsplicht grovelijk tekort is geschoten.” 
 
 
3.2.4.  Samengevat: de verplichtingen van de bouwheer  
 
3.2.4.1. Algemeen 
 
1. DE GOEDE TROUW EN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT 
 
De algemene gedragsnormen die gelden tussen contractpartijen gelden uiteraard 
ook voor de bouwheer die de contractpartij is van de architect. 
 
“De goede trouw is een gedragsnorm die elke contractpartij verplicht tot loyauteit 
en eerlijkheid bij het sluiten en de uitvoering van het contract”140 

                                                 
139 Cass., 15 september 1994, J.T. 1995, 68;, R. Cass. 1995, 31, R.G.A.R., 1995, 12.471, J.L.M.B., 
1995, 1068;, R.W., 1995-96, 454;, Arr. Cass., 1994, 748;, Bull., 1994, 730;, Pas., 1994, I, 730.  
140 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 143 
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De zorgvuldigheidsplicht houdt, zoals onder puntje ‘1.3.2. de zorgvuldigheidsplicht’ 
reeds gezegd, het volgende in: 
“De algemeen geldende verplichting van elkeen om zich te gedragen als een 
normaal vooruitziend en zorgvuldig iemand.”141 
 
“Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar 
ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft 
veroorzaakt.”142 
 
2. DE (WEDERZIJDSE) INFORMATIEPLICHT 
 
Contractpartijen zijn ertoe gehouden elkaar alle belangrijke en relevante informatie 
met betrekking tot de overeenkomst mee te delen. 
De bouwheer is er dus toe gehouden alle belangrijke informatie waarover hij 
beschikt met betrekking tot de bouw, door te geven aan de architect. Zo kan deze 
laatste zijn opdracht juist inschatten. 
Het achterhouden van belangrijke informatie voor de architect, bijvoorbeeld zaken 
die de bouwheer is overeengekomen met de aannemer die afwijken van afspraken 
die hij heeft met de architect, kan verregaande gevolgen hebben. 
 
3. VERPLICHTING ONDER ARCHITECTUUR TE BOUWEN 
 
De hierboven reeds uitvoerig besproken verplichting onder architectuur te bouwen 
is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de bouwheer in het hele bouwproces.   
Een miskenning van artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939143 door de 
bouwheer kan voor hem verregaande gevolgen hebben. Hij kan verplicht worden 
de situatie te herstellen in de voorgaande toestand en er kunnen hem boetes 
worden opgelegd. Daarnaast kan een deel van de aansprakelijkheid die normaal 
wordt toegeschreven aan zijn bouwpartner, de aannemer, te zijner laste vallen 
omdat hij geen beroep heeft gedaan op een architect voor het tekenen van de 
plans en de controle van de werken. 
 
“De verplichting onder architectuur te bouwen, is opgelegd aan de bouwheer.”144 

                                                                                                                                                    
Verder “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degene die deze hebben aangegaan, 
tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door 
de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoeren gebracht.” (B.W.- Art. 1134) 
141 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 366 
142 Art. 1383 B.W. 
143 Zie appendix I: ‘Wet van 20 februari 1939 - Wet op de bescherming van den titel en van het beroep 
van architect.’ 
144 Luik, 21 mei 1970, T. aann., 1971, 160 met noot TH. Delahaye; zie evenwel, Brussel, 11 december 
1984, Ann. Dr. Liège, 1986, 128 met noot Y. Hannequart. 
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3.2.4.2. Uit zijn contract met de architect 
 
De opdrachtgever die een architectenovereenkomst onderschreef, heeft drie 
voorname verplichtingen jegens de architect. 

 
1. DE ARCHITECT DE FEITELIJKE MOGELIJKHEID VERLENEN ZIJN OPDRACHT 
NAAR BEHOREN TE VERVULLEN 

 
De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de architect zijn wettelijke 
medewerking, dat wil zeggen. opmaken van de plans en controle op de 
uitvoering der werken, en de andere opgedragen taken naar behoren 
kan vervullen (arg. Art.l 1999 e.v. B.W.). 
De opdrachtgever moet de opdracht van de architect voldoende 
specificeren, hem toelaten het bouwterrein en de omgeving te bezoeken 
en te onderzoeken alvorens de plans te tekenen, medewerken om de 
vereiste inlichtingen te bekomen, de bouwstoffen laten onderzoeken 
enz. Hij zal hem voorstellen aan de uitvoerders als zijn hulppersoon en 
hen opleggen zijn orders op te volgen.  (…) 
 
De opdrachtgever dient de opdracht binnen de bepaalde termijn, of 
binnen een redelijke termijn, naar omstandigheden, te laten uitvoeren. 
De architect kan de opdrachtgever weliswaar niet verplichten het 
goedgekeurde project uit te voeren, maar de opdrachtgever mag niet 
blijven talmen en de architect in het ongewisse laten. Hij kan met de 
architect overeenkomen over de opschorting van de opdracht, of zijn 
recht van afzegging uitoefenen145. 

 
Blijft de opdrachtgever de zaak op de lange baan schuiven, dan kan de architect 
die met een volledige opdracht was belast, de ontbinding van het contract ten 
nadele van de opdrachtgever vorderen. 

 
“Wanneer de termijn van een aanneming werd verlengd ingevolge 
omstandigheden die buiten toedoen van architect zijn ontstaan en ruimschoots 
zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever, heeft de architect lastens de 
opdrachtgever recht op een vergoeding van de schade die hij daardoor heeft 
geleden. Zo heeft hij recht op intrest als vergoeding voor de winst die hij heeft 
verloren door de vertraging in de inning van zijn laatste ereloon. Hij heeft eveneens 
recht op een vergoeding voor de schade die is ontstaan doordat zijn opdracht 
overdreven lang heeft geduurd en hij daardoor niet beschikbaar is geweest voor 
andere opdrachten.”146 

 

                                                 
145 “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het 
werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en 
alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.” (Art. 1794 B.W.). De architect wordt in het 
Burgerlijk wetboek als een aannemer beschouwd. 
146 Rb. Aarlen, 10 juni 1992, J.L.M.B., 1993, 1312 
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De architect kan zijn opdracht slechts naar behoren vervullen, wanneer 
hij volle vertrouwen in de beroepsbekwaamheid en ernst van de door de 
opdrachtgever gekozen aannemer kan stellen. Hij dient zijn 
opdrachtgever te wijzen op de waarborgen voor een goede uitvoering 
welke de aannemer biedt (…). Slaat de bouwheer de waarschuwingen 
van de architect in de wind, dan zal de architect die vaststelt dat de 
aannemer de vereiste uitvoeringsbekwaamheid mist, zijn medewerking 
opschorten, zo de ernst van het geval zulks vereist. (…) 
 

2. HONORERING VAN DE ARCHITECT EN VERGOEDING VAN ZIJN KOSTEN 
 
(…) Het honorarium wordt vastgesteld met inachtneming van de 
opdracht die de architect is toevertrouwd, de omvang van het werk en 
de faam van de ontwerper. (…) 
 
Het is gebruikelijk dat voorschotten worden betaald wanneer een 
overeenkomst voor een volledige opdracht tot stand is gekomen, en 
voorts in de loop van de werken. (…) 
 
Ook wanneer de voorbesprekingen en het voorontwerp niet leiden tot 
het sluiten van een architectencontract, heeft de architect recht op een 
loon voor zijn advies en ontwerpen, zelfs indien de cliënt het 
voorontwerp niet aanvaardt. De architect die adviseert, schetsen en 
ontwerpen maakt, verstrekt de cliënt diensten van zijn beroep, die 
eigenlijk bestaan uit adviezen. (…) 
 
Ingeval de opdrachtgever van het bouwen afziet, bestaat er geen grond 
tot vermindering van het honorarium van de architect die de taken van 
de ontwerpfase heeft volbracht, omdat hij geen verantwoordelijkheid zal 
moeten dragen.  De architect draagt immers geen noemenswaardig 
risico wanneer de plans en bestekken nauwgezet zijn opgemaakt en het 
voorgenomen bouwwerk geen bijzondere moeilijkheden inhoudt. 
  
 Het niet intreden van de verantwoordelijkheid aan de zijde van de 
architect is bovendien in dit geval het gevolg van een feit, dat niet aan 
hem kan worden toegerekend, zodat hij daaronder niet behoeft te 
lijden. 

 
3. EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERWEZENLIJKING VAN DE ARCHITECT 
EN ZIJN AUTEURSRECHTEN 

 
(…) Zowel bij uitvoering van het ontwerp als bij tussentijdse beëindiging 
van de opdracht, mag de bouwheer de plans en bestekken niet door 
derden laten gebruiken.  
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Het auteursrecht van de architect verbiedt de bouwheer niet aan het 
bouwwerk veranderingen aan te brengen, het gebouw af te breken, de 
leiding van het werk aan een ander architect toe te vertrouwen, al dan 
niet volgens de oorspronkelijke plans. (…)147 

 
In het contract worden volgende verplichtingen van de opdrachtgever meestal 
expliciet beschreven. Tot sommige is hij niet bij wet verplicht, maar doorgaans 
worden de bedingen met betrekking tot deze verplichtingen in het contract met de 
architect overeengekomen. 

 
- De opdrachtgever moet, vooraleer de werken aan te vatten de 
ontwerper schriftelijk in kennis stellen van het afleveren van de 
stedenbouwkundige vergunning, het uitzetten van het gebouw door de 
aannemer en van de aanvang van de werken. 
De architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in 
de uitvoering die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de 
schriftelijke kennisgeving. 
 
- De opdrachtgever stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van 
erkenning voor de hen toevertrouwde werken en van registratie kunnen 
voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid van de registratie en de 
controle ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn ten laste van de 
opdrachtgever.  Hij zal enkel werken met geregistreerde aannemers. 
Alle gevolgen van de niet-registratie of van het verlies ervan zijn ten 
laste van de opdrachtgever. 
 
- De opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te 
beschikken om deze overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten 
na te komen. 
 
- De opdrachtgever komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de 
ontwerper en geeft geen richtlijnen aan de uitvoerders zonder 
medeweten en instemming van de ontwerper. De opdrachtgever zal de 
aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerking van de 
ontwerper niet volgt. 
 
- De opdrachtgever die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe 
vakbekwaam. Wanneer de opdrachtgever zelf materialen bestelt, zorgt 
hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te 
keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan. 
 
- De opdrachtgever verbindt er zich er toe om voor de uit te voeren 
werken volgende polissen (zie 5.Verzekeringspolissen) te 
onderschrijven: 

                                                 
147 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 520  e.v.  
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Of via lastenboek worden volgende polissen opgelegd aan de 
aannemer: 
 

° Polis alle bouwplaatsrisico’s met waarborgen voor de schade 
aan het werk, inclusief deze veroorzaakt door conceptiefouten 
en aansprakelijkheid ten opzichte van derden inclusief deze op 
basis van artikel 544 B.W., waarin de opdrachtgever en alle 
ontwerpers en aannemers worden verzekerd. 
° Polis tienjarige aansprakelijkheid waarin alle ontwerpers en 
aannemers worden verzekerd.148 

 
3.2.4.3. Tijdens het verloop van de werken 
 
1. HET VOLGEN VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE ARCHITECT 
 
“De bouwheer zelf is aan het gezag van de architect onderworpen voor alles wat 
de bouwkunst en de bouwtechniek betreft door het geven van de opdracht, de 
aanvaarding van de plans en bestekken.”149 
 
De architect moet in het lastenboek de passende materialen voorzien die 
overeenkomen met hun bestemming. Hij is gehouden de bouwheer te verwittigen 
van de nadelen die bepaalde materialen kunnen teweeg brengen.  
De architect moet het bewijs leveren van deze verwittiging. Indien de bouwheer 
beslist bepaalde materialen te gebruiken ondanks de waarschuwing van de 
architect, moet deze laatste ofwel zijn medewerking weigeren indien het gebruik 
van die materialen het totaal of gedeeltelijk verlies van het gebouw kan 
teweegbrengen, ofwel in andere gevallen zich laten ontlasten van 
aansprakelijkheid door de bouwheer.”150 
 
De bouwheer volgt de aanbeveling van de architect wat betreft de technische en 
artistieke kant van het bouwproces. Slaat de bouwheer de goede raad van de 
architect, at betreft de uitvoering en andere zaken die invloed hebben op de 
technische en esthetische kant van het werk, in de wind dan kan de architect zijn 
medewerking opschorten.  
Is de ernst van het verzuim van de bouwheer zodanig, dan kan de architect zijn 
medewerking ook stopzetten met alle gevolgen van dien. Hij doet dit expliciet (per 
aangetekend schrijven) en nooit stilzwijgend. Hij brengt ook de nodige instanties 
op de hoogte (Orde van architecten en de dienst stedenbouw van de gemeente). 
 
De bouwheer mag in deze niet uit het oog verliezen dat een werf die zonder 
architect valt (waar er geen architect meer is om de uitvoering te controleren) 
wettelijk niet meer in orde is.  
   

                                                 
148 Zie appendix III: ‘voorbeeld overeenkomst’ Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever 
149 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 480 
150 Cass., 3 maart 1978, Arr. Cass., 1978, 780;, R.W. 1978-79, 711; , T. Aann., 1981, 261; J.T., 1979, 
28;, Pas. 1978, I, 759 ; , R.C.J.B., 1982, 176;, Res. Jur. Imm., 1979, 7 
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2. WIJZIGINGEN AAN HET ONTWERP OF DE UITVOERING DOOR DE BOUWHEER 
 
De bouwheer moet zich ervan onthouden wijzigingen aan het ontwerp toe te 
brengen zonder de architect hiervan te verwittigen.  
Beveelt de bouwheer de aannemer iets anders uit te voeren dan hoe het door de 
architect werd voorgeschreven zonder de architect hiervan op de hoogte te 
brengen, dan loopt hij grote risico’s. 
De bouwheer, leek in het bouwproces, zou immers belangrijke gevolgen van zijn 
wijziging kunnen onderschatten.  
 
“De bepaling van de aannemingssom door de architect, overschrijdt in casu in 
belangrijke mate de kostprijsraming. De vraag tot deskundigenonderzoek om na te 
gaan of de architect een kennelijke fout heeft begaan moet afgewezen worden. De 
vertraging in de uitvoering van de werf is immers te wijten aan voortdurende 
wijzigingen en aanpassingen door de bouwheer zodat er geen aansprakelijkheid 
van de architect is.”151 
 
De bouwheer kan de architect en de aannemer niet vragen anders te bouwen dan 
waarvoor een bouwvergunning werd verkregen. Aannemer en architect zullen in 
dat geval meestal zelfs hun medewerking weigeren. Doen zij dit niet dan lopen zij 
het risico om samen met de bouwheer aansprakelijk te zijn voor deze inbreuk 
tegen de stedenbouwkundige verordeningen. 
 
3. DE BOUWHEER-DOE-HET-ZELVER 
 
“In het geval dat de bouwheer persoonlijk het werk uitvoert, is ook de bouwheer 
doe-het-zelver aan de wettelijke controle van zijn architect onderworpen.  Het 
gezag van de architect staat boven de private belangen van bouwheer en 
aannemer. Indien de bouwheer de controle van de architect afwijst, zal deze 
verdere medewerking weigeren.”152 
 
De bouwheer-doe-het-zelver mag niet vergeten dat voor bepaalde uitvoering een 
bijzondere kennis vereist, en soms zelfs bij wet verplicht, is. Daarenboven is de 
zekerheid van een goede uitvoering dikwijls slechts gewaarborgd wanneer men het 
werk overlaat aan een specialist ter zake. 
 

                                                 
151 Rb. Brussel, 26 januari 1996, Res. Jur. Imm., 1995, 255 
152 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 481 
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3.2.5. Aansprakelijkheid van de bouwheer ten gevolge van de   
energieprestatie-regelgeving 

 
Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving153 van kracht. De regelgeving heeft 
tot doel dat er meer energiezuinige woningen worden gebouwd.  
 
“Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of 
verbouwen wordt ingediend moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en 
energieprestatie behalen.”154 
 
De administratieve procedure gekoppeld aan de regelgeving verloopt in grote lijnen 
als volgt: 

 
De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning en de 
architect (-ontwerper) ondertekenen een E.P.B.-voorstel dat bij 
de vergunningsaanvraag moet gevoegd worden.  
 
De aangifteplichtige stelt tevens een E.P.B. verslaggever aan 
(al dan niet de architect). 
 
Na uitvoering van de werken met de nodige tussentijdse 
controle (architect) wordt dan de E.P.B.-aangifte opgesteld door 
de verslaggever met zijn omschrijving van de maatregelen en 
berekeningen met als besluit of het gebouw al dan niet aan de 
E.P.B.-eisen beantwoordt.  
 
De E.P.B.-aangifte moet binnen de zes maanden na 
ingebruikname ingediend worden, hetgeen door de 
verslaggever rechtstreeks zal kunnen gebeuren via 
elektronische weg bij de administratie met een automatische 
verwerking in de Energieprestatiedatabank. Een papieren 
afdruk, ondertekend door beide partijen, dienen bijgehouden te 
worden door de verslaggever en de aangifteplichtige.155 

 
De aangifteplichtige is de houder van de stedenbouwkundige vergunning (de 
bouwheer).  Zijn taken zijn de volgende: 

 
- Hij moet de E.P.B.-eisen naleven en het E.P.B.-voorstel samen 

met de architect ondertekenen 

                                                 
153 Verwijzing naar het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 en het besluit van de Vlaamse regering 
van 11 maart 2005 die de regelgeving specifieker beschrijft. 
154 Informatie van de Vlaamse overheid, Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of 
verbouwen gecontacteerd via de website: http://www.energiesparen.be  
155 Informerende tekst: Claeys, R. & Roelandt, C., E.P.B.: Overzicht taken en verantwoordelijkheden 
gecontacteerd op www.protect.be op 20 maart 2006 
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-  Hij zal de verslaggever aanstellen  
- Hij zal de startverklaring, die hij samen ondertekend heeft 

met de verslaggever en de architect belast met de controle 
op de uitvoering, overmaken aan de bevoegde administratie  

- Hij zal de E.P.B.-aangifte, opgesteld door de verslaggever, aan 
de gemeente of administratie overmaken. Hij zal 
desgevallend de uitstelverklaring indienen en ze 
desgevallend zesmaandelijks betalen. 156 

 
De overheid voert controles uit om na te gaan of de regelgeving wordt opgevolgd 
en nageleefd. Om de regel afdwingbaar te maken, legt de overheid boetes op voor 
hen die de wet niet na leven. 
 
“Indien de aangifteplichtige in zijn taken tekortschiet, kunnen administratieve 
boetes opgelegd worden.”157 
 
Wat er precies van de bouwheer verwacht wordt met betrekking tot de 
energieprestatieregelgeving en welke maatregelen hij kan/moet treffen om te 
voldoen aan de regelgeving, wordt hem meegedeeld door zijn architect. Meer 
informatie kan hij ook vinden op de website: http://www.energiesparen.be . 
 

                                                 
156 Informerende tekst: Claeys, R. & Roelandt, C., E.P.B.: Overzicht taken en verantwoordelijkheden 
gecontacteerd op www.protect.be op 20 maart 2006 
157 Informerende tekst: Claeys, R. & Roelandt, C., E.P.B.: Overzicht taken en verantwoordelijkheden 
gecontacteerd op www.protect.be op 20 maart 2006 
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3.3. HET CONTRACT TUSSEN AANNEMER EN BOUWHEER 
 
 
3.3.1. Algemeen  
 
3.3.1.1. Uitvoeren van een bepaald werk 
 
Bouwheer en aannemer sluiten een bouwcontract af op basis van het 
aanbestedingsdossier, opgemaakt door de architect in samenspraak met de 
bouwheer. 
 
“Het bouwcontract is een overeenkomst waarbij de ene partij de andere belast met 
het maken van een werk van bouwkundige aard, en zich verbindt daarvoor een 
bepaalde prijs te betalen en alles te geven en te doen wat van haar afhangt, en de 
andere de uitvoering van dat werk op zich neemt, en zich verbindt het voor die prijs 
te maken en op te leveren; alles onder nader tussen hen overeengekomen 
voorwaarden.”158 
 
De aannemer verbindt zich tot de uitvoering van het werk naar de plans en 
bestekken. Hij zal het werk opleveren binnen de voorziene termijn159. 
 
Wanneer niet onder architectuur moet worden gebouwd, kan de aannemer ook 
ontwerper zijn van het te maken bouwwerk. 
 
De bouwheer verbindt zich ertoe het geleverde werk op te nemen en te betalen. 
 
De bouwheer draagt de verantwoordelijkheid om voor de werken een aannemer te 
kiezen die de capaciteiten heeft dit te doen. Indien de architect twijfelt aan de 
keuze van de bouwheer wat betreft zijn aannemer, meldt hij dit aan zijn 
medecontractant die dan zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen indien de 
gekozen aannemer niet geschikt is voor het uit te voeren werk. 
 
“De aannemer die weet dat geen degelijk werk kan worden geleverd maar die van 
de bouwheer toch de opdracht krijgt een werk uit te voeren, comform de 
voorschriften van de architect, moet dit weigeren. Voert hij, niettegenstaande zijn 
negatief advies, toch uit is hij voor 1/3 aansprakelijk zoals ook de architect en de 
bouwheer voor 1/3 aansprakelijk zijn.”160 

                                                 
158 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 545 
159 Zijn de werken niet beëindigd binnen de voorziene termijn, dan kunnen er aan de aannemer 
vertragingsboetes worden opgelegd. De termijn stopt met lopen op de datum van de voorlopige 
oplevering. 
160 Kh. Turnhout, 22 oktober 1992, Turnh. Rechtsl., 1992, 167 
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3.3.1.2. De aard van de verbintenis 
 
Het bouwcontract wordt net zoals het architectencontract door het Burgerlijk 
Wetboek beschouwd als een aannemingscontract161.  
 
Het gaat hier om een wederkerige overeenkomst. Ze is vormvrij of consensueel en 
ten bezwarende titel.  
De overeenkomst wordt net zoals het architectencontract gesloten uit aanmerking 
van de persoon.  
 
In België wordt de verbintenis tussen een aannemer en de bouwheer/aanbesteder 
meestal beschouwd als een inspanningsverbintenis162. 
 
“De aannemer moet het bouwwerk aan de hand van het bestek en de plans, 
maken, en de architect moet zulks controleren.  Voor wat het geheel van het 
bouwwerk betreft, wordt aangenomen dat de aannemer zich enkel verbonden 
heeft zijn diensten te presteren volgens de regelen van het vak, met de passende 
voorzichtigheid en spoed, zonder daarom een feilloos resultaat te waarborgen.”163 
 
 
3.3.2. De erkenning en de registratie van de aannemer 
 
3.3.2.1. De registratie  van de aannemer 
 
De registratie is een vaststelling van een vermoeden van fiscale en sociale 
betrouwbaarheid. 
 
“De wet van 4 augustus 1978 die de registratie van de aannemers invoert stelt 
echter geen verplichting in, noch voor de opdrachtgevers om uitsluitend beroep te 
doen op een geregistreerde aannemer, noch voor de aannemers om geregistreerd 
te zijn, zij bepaalt wel ernstige gevolgen.”164 

 
De registratie als aannemer is een voordeel door de wet aan bepaalde 
aannemers verleend, op grond van hun zuiverheid van 
belastingsschulden en sociale zekerheidsbijdragen, alsmede van hun 
solvabiliteit en ondernemersschap. De wetgever heeft de registratie als 
aannemer niet verplicht, maar alleen geregistreerde aannemers komen 
in aanmerking voor overheidswerken. 

                                                 
161 Het is een benoemd contract.  De wetten met betrekking tot het aannemingscontract en huur van 
werk zijn hier van toepassing. Meer informatie in Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 551 e.v.: 
‘Aanneming van werk in het B.W.’  
162 “Voor sommige werken, waarvoor de bouwheer een welbepaalde verwezenlijking heeft geëist, of 
zodanig uit de aard van de zaak volgt (bijvoorbeeld waterdicht dak), neemt men aan dat de ontwerpers 
of de uitvoerders een resultaatsverbintenis hebben aangegaan.” (Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 
1994, 599) 
163 Inspanningsverbintenis; De Page, IV, nr. 870; Cass., 8 november 1974; Gent, 21 mei 1973; RB. 
Gent, 20 november 1970, T. Aann., 1976, 237 met noot P. Libert; Arr. Cass., 1975, 317 
164 Senelle, M.,Cursus UGent: De aansprakelijkheid in de bouw, 2005, 245 
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De medecontractant van een niet-geregistreerde aannemer wordt zware 
verplichtingen opgelegd. 
- Hij is hoofdelijk aansprakelijk165 voor de belastingsschulden van de 
aannemer tot beloop van 35% en voor diens sociale bijdragen tot 
beloop van 50% van de totale prijs van het werk, exclusief B.T.W.166 
- Hij is verplicht, op straffe van verdubbeling van het verschuldigde 
bedrag, bij iedere betaling die hij aan de niet-geregistreerde 
medecontractant doet, 30% van het door hem verschuldigde bedrag, 
exclusief B.T.W., in te houden, en daarvan de ene helft aan de fiscus en 
de andere helft aan de RSZ te storten167. 
- Hij is verplicht een aantal administratieve formaliteiten te vervullen om 
de controle mogelijk te maken.168 

 
De inhoudingsplicht rust niet op de bouwheer die louter voor privé-doeleinde 
bouwt. Toch wordt hem ten zeerste aangeraden te werken met een geregistreerde 
aannemer. Zijn architect zal hierop aandringen en via het contract hem er 
zodoende toe verplichten. 
 
“Aangezien de bouwheer contracteerde met een niet-geregistreerde aannemer 
diende hij de verplichte wettelijke inhouding van 15% respectievelijk voor de 
betaling van de belastingen en voor de RSZ op het factuurbedrag in te houden en 
rechtstreeks door te storten aan de bevoegde diensten.  
De bouwheer liet na dit te doen zodat hij door de diensten van de RSZ en directe 
belastingen werd aangesproken in betaling van de verplichte inhoudingen meer 
intresten en boetes.”169 
 
“Het behoort tot de taak van de bouwheer om na te kijken of zijn medecontractant 
is geregistreerd. Het feit dat hij misleid is door de verkeerde vermelding op de 
facturen van de aannemer van een fictief of geschrapt registratienummer, doet 
geen afbreuk aan de wettelijkheid van de toe te passen boete. Uit deze vermelding 
vloeit immers geen onoverkomelijke dwaling voort.”170 

 
“De bouwheer heeft de dubbele verplichting na te gaan bij de bevoegde 
administratieve instantie of de aannemer wel degelijk geregistreerd is (op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst) en of de aannemer niet werd 
geschrapt (vóór elke betaling).”171 
 

                                                 
165 Deze hoofdelijkheid wordt bij wet bepaald door artikel 30bis, § 1, Sociale-zekerheidswet voor 
werknemers van 1969. 
166 Cass., 6 januari 1986, R.W., 1985-86, 2307: ongeacht de periode waarvoor de sommen 
verschuldigd zijn. 
167 Arbh. Luik, 13 maart 1985, T. Aann, 1986, 200 
168 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 554 e.v. 
169 Arbh. Antwerpen nr. 98/74, 8 januari 2002 
170 Bergen, 6 december 1996, F.J.F, 1997, 107 
171 Kh. Charleroi, 18 december 1991, J.L.M.B., 1992, 1471 
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Het werken met een niet-geregistreerde aannemer kan voor de bouwheer aldus 
verregaande gevolgen hebben. Vooral zijn hoofdelijke aansprakelijkheid kan hem 
duur komen te staan. 
 
Hoofdelijkheid is de “modaliteit van de verbintenis waarbij meerdere subjecten elk 
tot het geheel gehouden zijn”172. 
Het komt er in deze op neer dat men de bouwheer kan aanspreken voor betaling 
van schulden van de aannemer aan de belastingen en de RSZ voor de hierboven 
genoemde procenten. De bouwheer is er dan ook toe verplicht vóór elke betaling 
die hij doet aan de aannemer, na te gaan of deze geregistreerd is. 
 
De architect zal de bouwheer uitvoerig inlichten over de risico’s die hij loopt 
wanneer hij de werken laat uitvoeren door een niet-geregistreerde aannemer. 
 
3.3.2.2. De erkenning van de aannemer 
 
De erkenning is een soort brevet van technische bekwaamheid. Het wordt aan een 
aannemer toegewezen wanneer hij kan bewijzen aan een reeks vooropgestelde 
voorwaarden te voldoen. 
De erkenning is van belang wanneer de aannemer werken wil uitvoeren in 
opdracht van de overheid173.  

 
Opdrachten voor de aanneming van werken die worden aanbesteed 
door publiekrechtelijke personen evenals door andere rechtspersonen 
waarop de wet betreffende de overheidsopdrachten van toepassing is 
en waarvan de omvang een bij Koninklijk Besluit vastgesteld bedrag 
overschrijdt, mogen slechts worden gegund aan aannemers, zowel 
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen, die op het ogenblik 
van de gunning hiervoor erkend zijn of de bewijzen hebben voorgelegd 
zoals voorgeschreven door de wet van 20 maart 1991 houdende 
regeling van de erkenning van de aannemers.174 

 
3.3.2.3. De woningbouwwet (De wet Breyne) 
 
De wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) heeft zich voor het eerst bezig 
gehouden met het fenomeen van de bouwpromotie en de koop op plan. Het doel 
van de wet was een aantal misbruiken uit te schakelen en een betere bescherming 
te geven aan de bouwheer. 

                                                 
172 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 155 
173 Dit werkstuk handelt over private bouwwerken. Wat betreft de erkenning van de aannemer wordt er 
verwezen naar de meer gespecialiseerde literatuur inzake overheidsopdrachten. 
174 Senelle, M.,Cursus UGent: De aansprakelijkheid in de bouw, 2005, 229 
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Het toepassingsgebied wordt in het eerste artikel van de wet als volgt beschreven: 
 
“Deze wet is toepasselijk op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een 
te bouwen of in aanbouw zijnd huis of appartement, alsmede op iedere 
overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan om een zodanig onroerend 
goed te bouwen, te doen bouwen of te verschaffen, mits het huis of het 
appartement tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd 
en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de 
voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen.” 
 
Verder schrijft de wet enkele vorm- en geldigheidsvereisten voor wat betreft het 
contract, de wijze van betaling en de oplevering. Tevens voorziet de wet in een 
uitbreiding van de tienjarige aansprakelijkheid, met name dat deze niet enkel 
tussen rechtstreeks contracterende partijen geldt maar dat deze aansprakelijkheid 
ook rust op de oorspronkelijke verkoper van een te bouwen goed.  Vooral dit 
laatste is van groot belang voor de bescherming van de ‘bouwheer’, koper op plan.  
De wet voorziet verder nog in een verplichte zekerheidsstelling of waarborg waarin 
de bouwpromoter of de aannemer moet voorzien. Dit moet de koper tegen 
malafide en onvermogende verkopers of aannemers beschermen. 
 
 
3.3.3. Volbrengen van de contractuele verplichtingen 
 
3.3.3.1. De aanbesteding 
 
Als men een stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen175 en de architect 
het aanbestedingsdossier met algemeen en bijzonder bestek heeft opgesteld, dan 
gaat men op zoek naar een geschikte aannemer voor de uitvoering van de werken.   
 
“De aanbestedingsprocedure, (…), wordt in het privaatrechtelijke bouwrecht als 
een vrijblijvend voorstel van de uitschrijver beschouwd.  De aanbesteder stelt met 
die procedure de gelegenheid open om prijsaanbiedingen in te dienen, zonder zich 
te verbinden het werk aan de laagste inschrijver te gunnen. Het gaat enkel om 
prijsaanvragen; in werkelijkheid wordt er niet aanbesteed.”176 
 
De aanbesteding gebeurt op basis van het lastenboek. Hierin wordt via het 
algemeen en het bijzonder bestek een beeld gegeven van de gevraagde werken.  
 
“Het bestek omvat de voorwaarden waaronder gewerkt wordt, de beschrijving van 
de werken en de technische voorschriften. Dit stuk gaat in voorkomende gevallen 
vergezeld van een hoeveelhedenstaat of kostenbegroting.”177 

                                                 
175 Ook toegelaten voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. 
176 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 590 
177 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 475 
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Aan de hand van het bestek zal de aannemer de werken die van hem gevraagd 
worden kunnen inschatten en alzo een prijs kunnen stellen.   
Meestal gaat het lastenboek ook vergezeld van een samenvattende meetstaat.  Op 
dit document kan de aannemer zijn prijs (voorbeeld per eenheid) ingeven. Zo zijn 
tevens verschillende prijsoffertes door de bouwheer gemakkelijker met elkaar te 
vergelijken. (Zie 3.3.3.1.) 
 
3.3.3.2. Het bouwcontract 
 
Na de aanbestedingsprocedure zal de bouwheer de opdracht toevertrouwen aan 
de gekozen aannemer. Zij stellen onderling een contract op met betrekking tot de 
werken, het bouwcontract.  
 
De aanneming die beschreven wordt in dit contract kan onder verschillende 
voorwaarden verlopen.   
Er bestaan vooral verschillen in aannemingen wat betreft het stellen van de prijs. 
Er ontstaan verschillende modaliteiten waaronder de aanneming kan verlopen. Elk  
heeft zijn eigen consequenties zowel voor aannemer, architect als bouwheer.  
Klassiek voor de privé-woningbouw zijn de volgende modaliteiten: 
 
1. DE AANNEMING TEGEN VASTE PRIJS 

  
De aanneming is in de ware zin van het woord: “tegen vaste prijs”, 
wanneer partijen bij het aangaan van de overeenkomst, bedongen 
hebben dat geheel het werk zoals bepaald, voor een bepaalde en vaste 
som zal worden gemaakt.  Het aanbestede werk noch de 
aannemingssom kunnen gewijzigd worden.  
De noodwendigheden van de praktijk vereisen veelal dat partijen 
redelijkerwijze enige soepelheid moeten betonen bij de uitvoering van 
de overeenkomst. Ook wordt aangenomen dat partijen in de 
overeenkomst zekere modaliteiten kunnen bedingen om die ijzeren wet 
wat elastisch te maken, zowel wat de mogelijkheid betreft om het werk 
te wijzigen, als om de vaste prijs aan factoren van buiten uit aan te 
passen. 

 
Vandaar de volgende opsplitsing: 

 
- Volstrekt vaste prijs 
 
De aanneming is tegen  volstrekt vaste prijs wanneer de aannemer zich 
verbonden heeft een bouwwerk, waarvan de aard en de omvang 
onveranderlijk vast staat, vastgelegd in plans en bestekken, uit te 
voeren voor een totale prijs die op voorhand bepaald is.   
Die werkwijze is voordelig voor de eigenaar, in die zin dat hij precies 
weet hoeveel hij zal moeten betalen, en hij niet moet instaan voor de 
schommelingen van prijzen van materialen en lonen, noch voor 
misschattingen van de aannemer inzake de kostenraming, de werkelijke 
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omvang van het werk en de niet voorziene moeilijkheden van de 
uitvoering178. Maar de eigenaar kan aan de plans en bestekken niets 
meer veranderen, tenzij dit de risico’s voor de aannemer niet vergroot 
en de kosten van de uitvoering niet doet stijgen. Wel kan hij de 
aanneming opzeggen te allen tijde179, en kan hij dan ook een gedeelte 
van het werk afzeggen, mits hij de aannemer hiervoor vergoedt. 
 
(…) Bij aanbestedingen tegen vaste prijs komen de meevallers ten 
goede van de aannemer. De aanbesteder heeft geen aanspraak op 
prijsvermindering indien de oorspronkelijk voorziene hoeveelheden 
ingevolge de feitelijke toestand niet verwerkt moesten worden. 
 
Er is geen aanleiding tot verrekening , wanneer de aannemer bij het 
einde van het werk de overgeschoten materialen meeneemt. 
 

Deze vorm van contracteren is vooral gangbaar bij de sleutel-op-de-deur 
bouwformules. 

 
- Betrekkelijk vaste prijs 
 
In dit geval heeft de aannemer bedongen dat hij niet moet instaan voor 
bepaalde moeilijkheden bij de uitvoering die voortkomen uit de slechte 
staat van de bouwplaats of de belendingen, of heeft de bouwheer 
bedongen dat hij eenzijdig de uitvoering van het werk kan wijzigen.  
Partijen zijn het erover eens dat boven de vaste aannemingssom het 
meerwerk moet betaald worden op basis van de bijgevoegde staat van 
verrekenprijzen (borderel van eenheidsprijzen). 
(…) 
 
- Gemengde aanneming 
 
(…) Hier gaat het om een aanneming tegen een totale prijs, die meestal 
het karakter heeft van een aanneming tegen volstrekt vaste prijs, onder 
zeker voorbehoud.  Voorbehoud wordt gemaakt voor de met name 
aangeduide posten: vermoedelijke hoeveelheid.  De vermelding dat in 
het kwantitatief bestek of hoeveelhedenstaat aangeduide post 
vermoedelijk is, wat de hoeveelheid betreft voor dat bepaald werk, 
betekent dat de aannemer geen risico neemt ingeval voor de uitvoering 
in werkelijkheid een grotere hoeveelheid nodig is.  Die bepaalde post 

                                                 
178 “Wanneer een architect of een aannemer het oprichten van een gebouw op zich heeft genomen 
tegen vaste prijs, volgens een met de eigenaar van de grond vastgelegd en overeengekomen plan, kan 
hij geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder voorwendsel van vermeerdering van de 
arbeidslonen of van de brandstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergroting die in het 
plan zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is 
verleend, en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen.” (art. 1793 B.W.) 
179 “De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het 
werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles 
wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.” (art. 1794 B.W.) 
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maakt geen deel uit, in bedoeld geval, van de risico’s die de aannemer 
met het aangaan van de aanneming tegen vaste prijs op zich heeft 
genomen voor het geheel van de aanneming. Bedoelde post valt in die 
zin buiten het forfait, doordat de enkele overschrijding van de 
vermoedelijke hoeveelheid, de aanbesteder ertoe verplicht een 
meerprijs te betalen, naar evenredigheid van de meer uitgevoerde 
hoeveelheid. Die verplichting aan de zijde van de aanbesteder is van 
geen andere voorwaarden afhankelijk dan de werkelijkheid en 
noodzakelijkheid van de hoeveelheid in meer. Geen voorafgaand 
geschrift daaromtrent is vereist, tenzij het tegendeel in de 
overeenkomst is bedongen. (…)180 
 

“De eenzijdige wijziging van de studie door de bouwheer met als gevolg een 
wijziging van de uitvoeringsvoorwaarden geeft aanleiding tot een prijsherziening 
waarbij de opdrachtgever de meerprijs dient te betalen. Dit kan niet gelijkgesteld 
worden met het geval waarbij de vermoedelijke hoeveelheden worden 
gewijzigd.”181 

 
2. DE AANNEMING TEGEN EENHEIDSPRIJZEN ( volgens prijzenborderel) 

 
In dit geval wordt het werk aanbesteed en aangenomen op basis van 
een tevoren opgestelde lijst of borderel van de artikelen benodigd voor 
het maken van het werk, waarbij de prijs van het materiaal en de arbeid 
forfaitair per eenheid van maat (en de aard van het artikel) is bepaald, 
doch de uit te voeren hoeveelheden onbepaald blijven.  
 
(…) In de loop van de uitvoering of na de voltooiing van het werk, 
ontvangt de aanbesteder de staat of staten van de aannemer, 
overeenkomstig het werkelijk uitgevoerde werk.  Pas bij de eindstaat 
kent men de totale kostprijs van het volvoerde werk. (…) 
 
Deze werkwijze is voordelig voor de bouwheer, in die zin dat hij de 
stijging van de prijzen niet dient te ondergaan, en hij alleen de werkelijk 
en deugdelijk uitgevoerde hoeveelheden dient te betalen, ongeacht de 
hieraan bestede arbeidstijd. (…) 
De aannemer draagt het risico van de prijsstijgingen en het lijntrekken 
of knoeiwerk van zijn personeel, maar niet de risico’s van de plans of de 
hoeveelhedenstaat. Werken in meer of in min zijn gemakkelijk te 
verrekenen.(…)182 

                                                 
180 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 570 e.v. 
181 Scheidsr. Uitspr., 9 april 1981, T. Aann., 1988, 299 
182 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 580 e.v. 
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3. DE AANNEMING IN REGIE 

 
(…) Toegepast op de aanneming van werk, wijst die term erop dat de 
aannemer zijn rekening nog dient te verantwoorden, daar bij het sluiten 
van de overeenkomst geen aannemingssom werd bepaald.  De 
regieovereenkomst brengt mee dat de aanbesteder met vertrouwen de 
administratie van hoeveelheden, prijzen en lonen, en de organisatie en 
het tempo van de uitvoering aan de aannemer moet overlaten.  
Waartegenover staat dat de aannemer het in hem gestelde vertrouwen 
moet waarmaken.  (…) 
 
In de vakliteratuur wordt de term regiecontract voorbehouden voor 
aannemingen zonder aannemingssom en zonder eenheidsprijzen, 
waarbij evenwel de prijsvorming is bepaald. De uiteindelijk te betalen 
prijs wordt achteraf, wanneer het werk voltooid is, naar die gegevens 
van buitenuit bepaald. (…) 
 
Veelal wordt een werk in regie uitgevoerd omdat de lonen of de prijzen 
van de materialen te zeer aan bewegingen onderhevig zijn, of omdat de 
aannemer zich niet durft te binden aan een vaste opleveringsdatum, of 
omdat de moeilijkheden niet kunnen worden voorzien.  (…) 
 
Soms wordt in regie gebouwd, omdat de bouwheer de deugdelijke of 
schone uitvoering bijzonder op prijs stelt; of omdat de bouwheer het uit 
te voeren werk niet voldoende kan of wil omschrijven; of omdat hij meer 
inspraak wil hebben; of omdat hij hoopt erdoor profijt te doen.183 

 
In de privé-bouw zijn het vooral kleine werken die in regie worden aanbesteed, 
bijvoorbeeld schilderwerken of het laten plaatsen van een keuken. 
 
Naast de hierboven genoemde modaliteiten kunnen aannemer en bouwheer in het 
contract nog overeenkomen of de aannemer dan wel de bouwheer instaat voor de 
aanvoer van de nodige bouwmaterialen. 
Meestal zal de aannemer instaan voor het aanbrengen van de bouwmaterialen. Hij 
is dan ook verantwoordelijk voor de tijdige levering en de deugdelijkheid van de 
materialen. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen en wanneer de bouwheer ervan overtuigd is 
voordeel te halen uit het feit dat hij de materialen aanvoert, zal dit 
overeengekomen worden.  
De bouwheer draagt dan de verantwoordelijkheid voor een tijdige levering en de 
deugdelijkheid van de materialen. Als leek in het bouwproces laat hij deze taak dan 
ook beter over aan specialisten teneinde zijn verantwoordelijkheid niet onnodig uit 
te breiden.  

                                                 
183 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 583 e.v. 
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Daarenboven geniet de aannemer als professioneel vaak betere voorwaarden wat 
prijzen betreft bij de aankoop van bouwmaterialen. In de verrekening zal de 
bouwheer hier over het algemeen dan ook mee van kunnen genieten.  
 
“Indien de zaak die de aanbesteder bezorgde aangetast was door een verborgen 
gebrek en zij daardoor bij de bewerking ervan teniet is gegaan, komt het verlies 
van de zaak en het aannemingsloon voor de rekening van de aanbesteder. Het 
risico bestond reeds aan de zijde van de aanbesteder, en hij moet alle gevolgen 
ervan voor zijn rekening nemen. De aannemer heeft aanspraak op beloning.”184 
 
3.3.3.3. Uitvoering van de werken 
 
1. DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
 
Pas als de stedenbouwkundige vergunning werd verkregen, kan worden gestart 
met de uitvoering van de werken door de aannemer.  
 
De bouwheer heeft de verplichting de uitvoering van de werken door de aannemer 
mogelijk te maken en hij dient er dus voor te zorgen dat de bouwvergunning tijdig 
ter beschikking is zodat de aannemer de werken kan aanvatten.  
 
Bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning is verboden en kan de 
aansprakelijkheid van de bouwheer, de aannemer en de architect met zich 
meebrengen. 
Is de bouwheer de schuldige dat er geen of niet tijdig een stedenbouwkundige 
vergunning is waardoor de aannemer de werken niet kan aanvatten, dan kan de 
aannemer de bouwheer schadevergoeding vragen wegen de opgelopen vertraging.   
 
“Het is aan de bouwheer de nodige administratieve vergunningen te verkrijgen 
voor de uitvoering van de werken waaronder met name de bouwvergunning.”185 
 
De stedenbouwkundige vergunning is van wezenlijk belang voor het bouwcontract. 
Komt er geen bouwvergunning, dan valt het contract zonder voorwerp en is het 
nietig.  
Het is mede hierdoor dat men vaak pas contracteert met een aannemer op het 
moment dat er al een bouwvergunning is. Wordt de vergunning immers nooit 
verkregen dan staat de bouwheer in voor het niet uitvoeren van het contract en is 
hij schuldig aan het leveren van een wanprestatie. Hij kan dan eventueel 
gedwongen worden de aannemer de schade die hij hierdoor geleden heeft, te 
vergoeden.  
Men kan echter wel een overeenkomst sluiten onder de opschortende voorwaarde 
van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.  

                                                 
184 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 635 
185 Kh. Charleroi, 29 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1289 
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2. CONTROLE OP DE UITVOERING VAN DE WERKEN 
 
Tijdens de uitvoering van de werken is de aannemer onderworpen aan controle van 
de architect. Zoals reeds gezegd gaat deze laatste, via regelmatige bezoeken aan 
de werf, na of de werken deugdelijk worden uitgevoerd, volgens plan en naar de 
beschrijvingen uit het bestek. 
 
“De aannemer aanvaardt bij het aangaan van de aannemingsovereenkomst voor 
een gebouw dat onder architectuur wordt opgericht, niet enkel het werk volgens 
plan en bestek, maak tevens onder de controle of onder de leiding van de 
architect uit te voeren. Hierdoor wordt de aannemer geen ondergeschikte van de 
architect of de bouwheer. Architect en aannemer zijn ieder ‘meester’ op hun 
terrein.”186  

 
De verplichting voor de bouwheer, de uitvoering van de bouwwerken 
waarvoor een bouwvergunning is vereist, door een architect te laten 
controleren, strekt ertoe de doelstellingen van de architectenwet te 
verwezenlijken. De bouwheer die geen beroep doet op de medewerking 
van een architect voor de controle, stelt zich bloot aan strafrechtelijke 
en administratieve sancties (onder meer stedenbouw). Die verplichting 
aan zijn zijde brengt mee dat hij moet instaan voor de nadelige gevolgen 
die het aannemend bouwbedrijf zal lijden, wanneer bijvoorbeeld het 
werk op overheidsbevel moet stilgelegd worden, omdat niet onder 
architectuur wordt gebouwd.  De bouwheer is hiervoor aansprakelijk, 
daar hij de uitvoering van de bouwovereenkomst moet mogelijk maken, 
voor wat de vereisten aan zijn zijde betreft. Te zorgen voor controle is 
zijn wettelijke plicht, en niet die van de aannemer.187 

 
3. BETALING VAN DE WERKEN 
 
Zoals reeds vermeld gebeurt de betaling van de werken meestal in schijven.  De 
ongeschreven regel hieromtrent in de bouw is dat de aannemer een rekening 
stuurt naar de bouwheer telkens wanneer hij een verdiep heeft afgewerkt. 
De rekeningen worden door de architect voor de bouwheer nagekeken. Hij gaat na 
of wat  de aannemer vraagt conform is met wat is uitgevoerd.  
 
Meestal wordt in het algemeen bestek met betrekking tot de betaling het volgende 
bepaald: 
 
“Blijft de bouwheer 30 kalenderdagen na de datum van de goedkeuring (van de 
rekening door de architect) met deze betaling in gebreke, dan is bovendien de 
aannemer 8 kalenderdagen na het zenden van een aangetekend schrijven, 
gerechtigd zijn werken stil te leggen, onverminderd zijn recht op 
vertragingsintresten en (of) schadeloosstelling.”188 

                                                 
186 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 481-482 
187 Vgl. Gent, 17 mei 1985, T.Aann., 1987, 191 
188  Mees, F.,  Cursus UGent: Beroepspraktijk, 2004; artikel 32 uit het bijgevoegd algemeen bestek 
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Deze regels zijn te zien als een vorm van bescherming voor de aannemer. 
Ook voor de bouwheer wordt er een bescherming voorzien door een bepaling die 
meestal in het algemeen bestek wordt opgenomen.  
 
“Van iedere betaling zal een waarborg van 5% afgehouden worden dewelke zal 
uitgekeerd worden bij de definitieve oplevering”.189 
 
Deze waarborg kan ook worden verkregen door het vastzetten van een vooraf 
bepaald bedrag, onmiddellijk te storten na de gunning.  
Het doel is hoe dan ook het waarborgen van een goede uitvoering van de 
aanneming. De borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de 
verplichtingen van de aannemer tot aan de definitieve oplevering. 
 
Uiteraard kan in het bestek anders overeengekomen worden dan wat hierboven 
vermeld staat. Men kan echter aannemen dat de hierboven genoemde regeling 
gangbaar is en dus meestal voor beide contractpartijen een goede regeling betreft 
waarop zij hun verder contractuele verhouding kunnen bouwen.  
 
3.3.3.4. De oplevering 
 
De oplevering vindt plaats wanneer de aannemer de werken heeft beëindigd. Het 
is als het ware de vaststelling dat de aannemer het werk voltooid heeft. Men gaat 
na of het geleverd werk deugdelijk is en is gebeurd volgens de plannen en de 
bepalingen uit het bestek. 
 
Klassiek geschiedt de oplevering in twee delen, een voorlopige en een definitieve 
oplevering. De exacte procedure en gevolgen uit de oplevering worden beschreven 
onder 2.3. Einde van de overeenkomst. 
 
3.3.3.5. De tienjarige garantie 
 
Ook voor de aannemer geldt de tienjarige garantieplicht op het bouwwerk ten 
opzichte van de bouwheer.  
Het bouwcontract is tenslotte een aannemingsovereenkomst en hiervoor zijn 
artikel 1792 B.W. en 2270 B.W., dewelke de tienjarige garantie beschrijven, van 
toepassing. 
Dezelfde gegevens als deze die werden beschreven in de bespreking van de 
tienjarige garantieplicht van de architect zijn ook voor deze van de aannemer van 
toepassing. (Zie 3.2.3.5.) 

                                                 
189 Mees, F.,  Cursus UGent: Beroepspraktijk, 2004; artikel 32 uit het bijgevoegd algemeen bestek 
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3.3.4. Samengevat: de verplichtingen van de bouwheer  
 
3.3.4.1. Algemeen 
 
1. DE GOEDE TROUW EN  DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT 
 
De algemene gedragsnormen die gelden tussen contractpartijen gelden ook hier. 
 
“De goede trouw is een gedragsnorm die elke contractpartij verplicht tot loyauteit 
en eerlijkheid bij het sluiten en de uitvoering van het contract”190 
 
De zorgvuldigheidsplicht houdt, zoals onder puntje 1.3.2. de zorgvuldigheidsplicht  
reeds gezegd, het volgende in: 
“De algemeen geldende verplichting van elkeen om zich te gedragen als een 
normaal vooruitziend en zorgvuldig iemand.”191 
 
“Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar 
ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft 
veroorzaakt.”192 
  
2. DE (WEDERZIJDSE) INFORMATIEPLICHT 
 
Zoals reeds meermaals vermeld zijn contractpartijen ertoe gehouden elkaar alle 
belangrijke en relevante informatie met betrekking tot de overeenkomst mee te 
delen. 
Het achterhouden van belangrijke informatie kan verregaande gevolgen hebben. 
 
Hoewel de voorlichtingsplicht in de gespecialiseerde literatuur vooral wordt 
beschreven langs de kant van de aannemer, geldt ze ook voor zijn 
medecontractant, de bouwheer. 
 
“Een aannemer van landbouwwerken rijdt op een werf over een put gevuld met 
losse aarde en zijn tractor zakt erin, waardoor schade aan de tractor wordt 
veroorzaakt.  
De eigenaar van de werf beging een fout door de aannemer niet te verwittigen van 
de aanwezigheid van deze gevulde put (2/3 aansprakelijk) maar de aannemer had 
toch ook voorzichtiger moeten zijn gezien op landbouwbedrijven de wegen vaak in 
slechte staat zijn (1/3 aansprakelijk).”193 
 
 

                                                 
190 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 143 
Verder “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degene die deze hebben aangegaan, 
tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door 
de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoeren gebracht.” (B.W.-art. 1134) 
191 Dirix, E.,Tilleman, B.,Van Orshoven, P., Juridisch woordenboek, 2001, 366 
192 Art. 1383 B.W. 
193 Rb. Mechelen, 16 oktober, 1987, De Verz., 1989, 133 
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3.3.4.2. Verplichtingen uit het contract met de aannemer 
 
Naast de verplichting en aansprakelijkheid van de bouwheer die hem worden 
opgelegd wanneer hij werken zou laten uitvoeren door een niet-geregistreerde 
aannemer (Zie 3.3.2.)  is er een hele reeks verplichtingen voor de bouwheer die 
louter het gevolg zijn van zijn contract met de aannemer. Ze ontstaan los van het 
feit of hij bouwt met een al dan niet geregistreerde aannemer. 

 
 1. HET WERK MOGELIJK MAKEN 

 
- De aanbesteder dient ervoor zorg te dragen dat de aannemer tijdig kan 
beschikken over de vergunning die voor de opzet van het werk zoals 
deze uit het bestek blijkt, vereist zijn. (…) 
De aannemer dient tijdig te kunnen beschikken over het terrein waarop 
het werk moet worden uitgevoerd. (…) 
 
Voldoet de opdrachtgever niet aan zijn verplichting, dan pleegt hij een 
wanprestatie, hij zal voor de gevolgen van de contractsbreuk moeten 
instaan.  Voldoet hij niet tijdig aan zijn verplichtingen, dan kan de 
bouwtijd verlengd worden en zal de aannemer een vergoeding voor 
stagnatieschade kunnen eisen. (…) 
 
- De aanbesteder die verschillende aannemers tegelijkertijd op dezelfde 
bouwplaats werken laat uitvoeren, (…), dient in te staan voor de 
coördinatie van die werken194. 
 
- De aanbesteder mag de datum van het werk niet naar zijn zin 
uitstellen. Naar omstandigheden kan het jarenlange stilzitten van 
partijen niet anders worden uitgelegd dan als een afstand van de 
overeenkomst.   
 

“Bij vertraging van de werken door toedoen van de bouwheer wordt aan de 
aannemer een schadevergoeding toegekend wegens de verhoging van de 
bedrijfskosten, industrieverlies, vertraging genoten winst en nalatigheidintrest.  
 
Een aannemer wordt belet de werken binnen de bepaalde termijn uit te voeren. De 
volledige vertragingsperiode komt voor schadevergoeding in aanmerking gezien 
deze integrale vertraging de aannemer gestoord heeft in zijn planning.”195 
 
“De aannemer heeft recht op een schadevergoeding voor de schade veroorzaakt 
door de stopzetting van de werf voor de duur van twee jaar die al zijn arbeiders 
opeiste en waardoor hij geen enkele andere opdracht had gesloten.”196 

 

                                                 
194 Antwerpen, 7 juni 1977, T. Aann., 1977, 332 
195  Antwerpen, 1 oktober 1990, T. Aann., 1991, 313 
196 Kh. Charleroi, 29 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1289 
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- Men neemt aan dat de aanbesteder, al werd zulks niet afgesproken, 
tijdens de uitvoering van het werk, het project mag veranderen, voor 
zover de taak die de aannemer aanvaard heeft daardoor niet verzwaard 
wordt197. (…) 
 
- Wanneer voor de uitvoering van het werk noodzakelijkerwijze aan een 
derde schade moet worden berokkend, moet de aanbesteder, 
behoudens andersluidende overeenkomst, geldelijk instaan voor alle 
voorzorgsmaatregelen die de aannemer moet nemen om die schade te 
beperken en is hij tot schadevergoeding gehouden198. (…) 
 
- De aanbesteder is bevoegd de uitvoering van het werk te schorsen 
door een tijdelijke stilstand ervan te bevelen. De aannemer heeft dan 
recht op vergoeding van zijn schade199.(…)200 

 
2. HET WERK ONTVANGEN EN KEUREN (OPNEMING) 
 
De aanbesteder moet het werk opnemen teneinde de aannemer te bevrijden van 
de zaak en van het risico op verlies van de zaak. Hij keurt het bouwwerk en neemt 
het in ontvangst. De aanbesteder mag en kan de opneming niet zonder meer 
weigeren.  
(Zie 3.7.) 
 
Als de aannemer zijn taken (deugdelijk) volbracht heeft, is de aanbesteder ertoe 
gehouden de aannemingssom te betalen evenals de eventueel gestelde 
waarborgen vrij te geven.  
 

                                                 
197 Art. 1134 B.W. 
198 Cass., 28 januari 1965, R.W., 1964-65, 2117 
199 Cremers, Het recht in de bouwwereld, 99 gecontracteerd in Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 
1994, 611 
200 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 609 
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3.4. De verhouding tussen nevenaannemer/onderaannemer en 
bouwheer 

 
 
3.4.1. Algemeen  
 
Er zijn twee mogelijkheden waarop een onderaannemer in het bouwproces 
betrokken kan worden.  
Hij kan de contractpartij zijn van de bouwheer. Meer gangbaar is echter dat hij de 
contractpartij is van de hoofdaannemer met wie de bouwheer gecontracteerd 
heeft. Dit onderscheid heeft grote gevolgen in de relatie tussen de verschillende 
partijen en hun aanspreekbaarheid ten opzichte van elkaar.  
In het boek van Meester Geert Baert wordt hiertoe een onderscheid gemaakt 
tussen ‘onderaanneming’ en ‘nevenaanneming’. 
Onderstaande schets geeft een schematisch beeld van de verschillende situaties. 

                           
 (a)                                                    (b) 

 
 
(a). Bij een nevenaanneming doet de bouwheer een beroep op verschillende 
aannemers met wie hij elk afzonderlijk een contract heeft afgesloten. 
 
“Men spreekt aldus van een nevenaaneming wanneer de bouwheer onderdelen 
van het werk toevertrouwt aan onderscheiden aannemers. Er ontstaan dan 
parallelle aannemingsovereenkomsten.”201 
 
(b). Bij de klassieke onderaanneming heeft de bouwheer een contract met een 
hoofdaannemer voor het uitvoeren van een opdracht. De hoofdaannemer doet op 
zijn beurt een beroep op verschillende onderaannemers om zijn opdracht mee uit 
te voeren. Het is de hoofdaannemer die hier met de verschillende onderaannemers 
gecontracteerd heeft.  

                                                 
201 Dirix, E., (1991). Onderaannemingen, T.Aann. 
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3.4.2. Werken met nevenaannemers 
 
Bij de hierboven geschetste situatie (a) is het duidelijk dat de bouwheer een 
contract heeft met verschillende uitvoerders. Werken met verschillende 
nevenaannemers heeft voordelen maar kan ook nadelen hebben.  
 
De bouwheer zou door op deze manier werken te laten uitvoeren, voor elk specifiek 
deel een beroep kunnen doen op een specialist terzake. Ieder deel van het werk 
wordt rechtstreeks aan een geschikte vakman besteed. Hierbij zou de bouwheer 
door zijn rechtstreekse aanpak een financieel voordeel kunnen doen.   
 
Door zijn rechtstreeks contact met de verschillende nevenaannemingen heeft de 
bouwheer ook een grotere invloed op het verloop van de werkzaamheden.  
“Hij staat immers met iedere nevenaannemer in een rechtstreekse contractuele 
relatie en is dus niet, zoals bij onderaanneming, afhankelijk van het intermediair 
van de hoofdaannemer.”202 
 
De bouwheer kan de nevenaannemers rechtstreeks aanspreken en terugvallen op 
hun contractuele band om iets af te dwingen. Hij is ook goed op de hoogte over de 
voorwaarden en voorschriften waaronder de nevenaannemers werken, want deze 
staan beschreven in het contract dat hij zelf met hen heeft. 
 
Er is echter een keerzijde aan al deze voordelen. Meester Baert formuleert het als 
volgt:  
 
“Tegenover deze voordelen staat, dat bij nevenaanneming de meester van het 
werk (de bouwheer) zélf verantwoordelijk is voor een goede onderlinge coördinatie 
van de door de verschillende nevenaannemers verrichte werkzaamheden. Dit kan 
o.m. meebrengen dat de principaal de stagnatieschade zal moeten vergoeden van 
de nevenaannemer wiens werk vertraging oploopt door het achterblijven van een 
andere nevenaannemer. Of dat door misplanning te veel werklieden tegelijkertijd 
op de bouwplaats zijn en desorganisatie optreedt. Ook nog dat hij het nadeel zal 
moeten lijden wanneer de werken niet volkomen op elkaar aansluiten of ingevolge 
een gebrekkige coördinatie materiële schade aan het werk zelf optreedt203.” 
 
Hiermee wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid van de bouwheer door te 
werken met verschillende nevenaannemingen, aanzienlijk wordt vergroot.  
Daarenboven heeft de praktijk al meermaals bewezen dat de gevaren die de 
bouwheer hier loopt niet min zijn. 
 
“De bouwheer die zelf de coördinatie doet, loopt als leek grote gevaren.  Zijn de 
gebreken van het werk dat door verschillende ambachten wordt uitgevoerd aan 
onvoldoende coördinatie te wijten, dan wordt hij het kind van de rekening.”204 

                                                 
202 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 676 
203 Antwerpen, 7 juni 1977, T.Aann., 1977, 332 
204 Vgl. Kh. Brussel, 5 maart 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10. 745 gecontacteerd in Baert, G., 
Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 483 
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“Een bouwheer gaf opdracht aan een aannemer voor het aanleggen van een 
parketvloer en aan een andere aannemer voor een vloer in een aanpalend vertrek.  
Tussen beide vloeren blijkt nu een niveauverschil te bestaan. De rechtbank is van 
oordeel dat de bouwheer voor de coördinatie had moeten zorgen.”205 
 
“Iemand liet in zijn woning een installatie plaatsen voor de verdeling van warm 
water. Na vaststelling van gebreken houdt men voor dat de betrokken vaklui hun 
werk niet hebben gecoördineerd. Nochtans is alleen de bouwheer aansprakelijk 
als hij aan de onderscheiden installateurs de bestekken van de andere niet 
overhandigde.”206 
  
De bouwheer zou de coördinatie van de verschillende nevenaannemers kunnen 
opdragen aan de architect. Hij zal hier echter de architect extra voor moeten 
vergoeden.  
 
 
3.4.3. Werken met een hoofdaannemer en diens onderaannemingen 
 
De hierboven geschetste situatie (b) beschrijft de meest gangbare situatie in de 
private bouw.  
De bouwheer contracteert met een hoofdaannemer die voor de uitvoering van de 
werken een beroep doet op onderaannemers.  
Vermits de bouwheer zelf geen contract heeft met de onderaannemers heeft hij 
ten opzichte van hen ook geen verhaal. Hij kan hen niet aanspreken op basis van 
hun contractuele band (vermits deze onbestaande is). 
 
Wil de bouwheer iets verkrijgen van de onderaannemers dan zal hij zich moeten 
richten tot zijn hoofdaannemer met wie hij wel een contract heeft. 
Voor de hoofdaannemer geldt immers: 
 
“De aannemer is aansprakelijk voor de daad van de personen die hij bezigt.”207 
 
Voor de bouwheer wordt enerzijds zijn aanspreekbaarheid beperkt, anderzijds 
vermindert door deze manier van werken ook de aansprakelijkheid van de 
bouwheer.   
De bouwheer kan de onderaannemers niet rechtstreeks aanspreken wanneer zij 
het werk niet uitvoeren naar zijn wensen. Hij zal zich hiertoe moeten richten tot zijn 
contractant, de hoofdaannemer. 
 
“De bouwheer kan geen vordering op contractuele basis instellen tegen de 
onderaannemer die een derde blijft ten opzichte van hem.”208 
 

                                                 
205 Rb. Antwerpen, 21 mei 1969, T. Aann. 1977, 305 met kritische noot Van Der Stichelen 
206 Kh. Brussel, 5 maart 1982, R.G.A.R., 1984, nr. 10.745 
207 Art. 1797 B.W. 
208 Antwerpen, 2 november, 1994, T. Aann., 1996, 422 
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“ De onderaanneming is eveneens onderworpen aan artikel 1792 en 2270 B.W. 
De tienjarige aansprakelijkheid bestaat niet enkel in de verhouding opdrachtgever-
aannemer, maar eveneens in de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer.”209 
 
Het gevoel van immuniteit van de onderaannemer is dus onjuist. Ten opzichte van 
de bouwheer is hij rechtstreeks immuun wat contractuele aansprakelijkheid 
betreft. Onrechtstreek - via hun gezamenlijke contractant, de hoofdaannemer - is 
er van immuniteit geen sprake meer. De hoofdaannemer kan de onderaannemer 
immers in vrijwaring roepen wanneer hij zelf wordt aangesproken voor schade die 
eigenlijk veroorzaakt is door zijn onderaannemer. 
 
De bouwheer kan echter de onderaannemer niet rechtstreeks aanspreken op basis 
van diens tienjarige aansprakelijkheid. Hij zal hiertoe zijn contractant, de 
hoofdaannemer moeten aanspreken op basis van diens tienjarige 
aansprakelijkheid en ten gevolge van zijn aansprakelijkheid voor de daad van 
personen die hij bezigt. 
 
Zelf draagt de bouwheer echter niet de verantwoordelijkheid over de coördinatie 
van de verschillende onderaannemers, hetgeen zoals hierboven beschreven bij de 
nevenaanneming zijn verantwoordelijkheid aanzienlijk vergroot.  
 
Voor het hele hierboven beschreven systeem heeft de wetgever nog een extra 
voorzien in de bescherming van de onderaannemer met duidelijke gevolgen voor 
de bouwheer.  
 
Artikel 1798 B.W.: “Metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en 
onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere 
werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, hebben tegen de bouwheer een 
rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan de aannemer 
verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt ingesteld.  
De onderaannemer wordt als aannemer en de aannemer als bouwheer 
beschouwd ten opzichte van de eigen onderaannemers van de eerst genoemde” 
 
Blijft de hoofdaannemer in gebreke wat betreft de betaling van de onderaannemer 
dan zal de onderaannemer zich voor betaling hiervan rechtstreeks kunnen richten 
tot de bouwheer. De bouwheer is er dan toe gehouden eerst de onderaannemer 
zijn rekening te vereffenen vooraleer hij de hoofdaannemer uitbetaalt. 
De vordering van de onderaannemer ten opzichte van de bouwheer beperkt zich 
tot wat de bouwheer de hoofdaannemer nog verschuldigd is op het moment van de 
vordering. 
  
Hieromtrent bestaat zeer veel rechtspraak. Een greep uit de meest recente 
rechtspraak met betrekking tot het onderwerp: 

                                                 
209 Dirix, E., (1991). onderaannemingen, T. Aann. 
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“De uitoefening van de rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de 
bouwheer is niet aan vormvoorschriften onderworpen. Het arrest dat beslist dat 
een aangetekende brief niet volstaat om de rechtstreekse vordering van de 
onderaannemer te doen ontstaan, is dan ook niet wettig gerechtvaardigd.”210  
 
“De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer heeft alle 
schuldvorderingen tot voorwerp die de aannemer put uit diens overeenkomst met 
de bouwheer met betrekking tot het bedoelde werk. Hierbij is niet vereist dat de 
schuldvordering van de aannemer op dat ogenblik reeds opeisbaar is.”211 
 
“Na faillissement van de hoofdaannemer kan de onderaannemer de rechtstreekse 
vordering tegen de bouwheer niet meer instellen. In dat geval betaalt de bouwheer 
bevrijdend aan de curator van het faillissement van de hoofdaannemer.”212 
 
De rechtspraak leert ons hier nog het volgende:  
 
“De hoofdaannemer is gehouden aan de onderaannemer te betalen ook al werd 
hij zelf niet betaald door de bouwheer.”213 
 
Door het stuwadoorarrest214 blijkt tevens dat de bouwheer de onderaannemer ook 
niet kan aanspreken op basis van de buitencontractuele aansprakelijkheid. Het 
arrest zegt immers dat het aanvaardt dat een hulppersoon “die de vervoerder in 
zijn plaats stelt om het vervoercontract geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ten 
aanzien van de uitvoering van het contract en ten opzichte van de 
medecontractant van de vervoerder geen derde is.” 
 
Ontstaat er een buitencontractueel geschil tussen de bouwheer en de 
onderaannemer, dan nog zal de bouwheer zich moeten richten tot zijn 
medecontractant, de hoofdaannemer. Hij kan zich niet rechtstreeks op basis van 
artikel 1382 B.W. richten tot de onderaannemer, contractant van de 
hoofdaannemer. 
 

                                                 
210 Cass., 25 maart 2005;, J.L.M.B., 2005 (verkort), afl. 24, 1040; R.W., 2005-06, afl.2, 63; T.B.B.R., 
2005, afl. 7, 405; T.B.H., 2005, afl. 10, 1020 
211 Cass., 29 oktober 2004, R.W., 2005-06, afl. 2, 59, noot DEBUCQUOY, M.; T.B.B.R., 2005, afl. 10, 
642; T.B.H. 2005, afl. 10, 1015 
212 Antwerpen, 7 maart 2002, R.W., 2002-03, afl. 35, 1392 
213 Kh. Kortrijk, 30 maart 1971, R.W., 1972-1973, 1492 
214 Cass., 7 december 1973, R.G.A.R, 1974, 9317 
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3.5. De technische adviseur 
 

 
De architect kan voor enigszins gecompliceerde bouwwerken of algemeen 
specifieke technische aspecten van de bouw (bijvoorbeeld een stabiliteitsstudie 
van de grond) een beroep doen op een technisch adviseur.  Dit kan bijvoorbeeld 
een ingenieur zijn, gespecialiseerd in het onderdeel van de studie.   
 
Ook de bouwheer kan een beroep doen op zo een adviseur. Hij kan dat uit eigen 
initiatief doen of op vraag van de architect.  
 
Net zoals bij de hierboven geschetste situatie met betrekking tot de aanneming, is 
er een onderscheid in aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid naargelang wie de 
contractpartij is van de technische adviseur. 
De architect kan met hem contracteren. In dat geval komen we in de situatie dat 
wanneer er zich schade voordoet die toe te schrijven zou zijn aan een fout van de 
technisch adviseur, de bouwheer zich zal moeten richten tot zijn contractpartij, de 
architect, om aanspraak te maken op herstelling of schadevergoeding.  De 
architect kan zijn contractpartij, de technische adviseur, evenwel in vrijwaring 
roepen. 
 
Is de bouwheer contractpartij van de technische adviseur (de architect kan hierop 
aandringen), dan zal de bouwheer de technische adviseur ook rechtstreeks 
kunnen aanspreken wanneer er zich schade voordoet die te wijten is aan een fout 
van de adviseur.  
 
Ook de aannemer kan een beroep doen op een technische adviseur. Hij mag de 
kost hiervoor doorreken aan de bouwheer. Hij kan net zoals de architect de 
bouwheer ook adviseren een beroep te doen op een technische adviseur voor de 
studie van een specifiek deel van de bouw. 
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3.6. De veiligheidscoördinator 
 
Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen verplicht de aanstelling van een veiligheidscoördinator tijdens de 
ontwerpfase en tijdens de verwezenlijkingsfase op bouwplaatsen waar minstens 
twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. 
  
Nu is de vraag wie deze coördinator aanstelt en wat de gevolgen zijn (voor de 
bouwheer) wanneer er ondanks de wettelijke verplichting geen 
veiligheidscoördinator werd aangesteld.  
 
Door de wijziging van de wet met het Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 werd 
er een vereenvoudiging in de oorspronkelijke wet doorgevoerd. 
Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen werven met een oppervlakte die 
kleiner is dan 500 m² en deze die groter of gelijk zijn aan 500 m². Aan de grootte 
van de werf wordt dan gekoppeld wie de veiligheidscoördinator aanstelt en wat 
diens specificaties moeten zijn. 
 Zowat alle bouwwerken (woningen) die door een particuliere bouwheer worden 
gezet, behoren tot de categorie van kleine bouwwerken (-500m²). Voor deze 
categorie gebeurt de aanstelling van de veiligheidscoördinator door de architect.   
 
Om na te gaan of op een werf de toepassing van de wet werd gevolgd hebben 
controles plaats. Komt men tot de vaststellening dat er geen veiligheidscoördinator 
werd aangesteld, hoewel dat verplicht was, dan wordt de werf stilgelegd.   
 
Vermits het bij kleine bouwwerken de architect is die de veiligheidscoördinator 
moet aanstellen, is het ook zijn aansprakelijkheid wanneer dit niet gebeurt. De 
eventuele schade zal door hem moeten gedekt worden. 
 
Het is niet ongewoon dat de architect aan de bouwheer vraagt te contracteren met 
een veiligheidscoördinator. De architect voldoet hier aan zijn verplichting door zich 
ervan te verzekeren dat er een veiligheidscoördinator is aangesteld.  
Het voordeel is hier echter ook voor de bouwheer vermits hij in dit geval 
contractpartij wordt van de veiligheidscoördinator.  
Wanneer de veiligheidscoördinator zijn taak niet naar behoren vervult en 
bijvoorbeeld nalaat controle uit te voeren, kan de bouwheer betaling van de 
veiligheidscoördinator weigeren. Doordat hij zelf contractant is, vermijdt hij 
discussies met de architect als tussenpersoon. Ook wanneer er zich schade 
voordoet die deels te wijten is aan een slechte uitvoering van de taak van de 
veiligheidscoördinator, kan de bouwheer de veiligheidscoördinator rechtstreeks in 
vrijwaring roepen om een deel van de schade te recupereren. Hij moet zich niet 
meer richten tot de ‘tussenpersoon’, de architect. 
 
Voor werken van meer dan 500m² gebeurt de aanstelling van de 
veiligheidscoördinator door de opdrachtgever. 
Verzuimt de opdrachtgever dit te doen, dan is hij ook aansprakelijk voor alle 
gevolgen. 
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3.7. EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
 
 

3.7.1. omschrijving 
 
wanneer het bouwwerk voltooid is en de verschillende bouwparticipanten hun 
eigenlijke contractuele verplichtingen hebben volbracht, stelt men het einde van de 
overeenkomst in de bouw op officiële wijze vast.  Dit gebeurt met de oplevering.  
 
De overeenkomst kan echter ook eindigen zonder dat het werk voltooid is. Dit 
eindigen kan verschillende oorzaken hebben maar kent ook vaak verregaande 
gevolgen. 
 
In wat volgt, worden beide mogelijke wijzen van beëindiging besproken.  
 
 
3.7.2. De contractuele verplichtingen zijn volbracht 
 
3.7.2.1. de oplevering en de opneming 
 
3.7.2.1.1. Algemeen 
 
Wanneer het bouwwerk voltooid is, vindt de oplevering plaats.  
De aannemer is contractueel verplicht de zaak op te leveren, de bouwheer is langs 
zijn kant verplicht het op te nemen.  
 
“De aanbesteder moet het werk opnemen teneinde de aannemer te bevrijden van 
de zaak en van het risico van het verlies van de zaak.”215 
 
Op zich is de oplevering een zaak tussen bouwheer en aannemer. Er is echter ook 
een belangrijke rol voor de architect weggelegd.  
 
“De taak van de architect bestaat er bij de technische en juridische oplevering van 
de werken in, de opdrachtgever bij te staan en te oordelen of het werk door de 
aannemer of aannemers overeenkomstig de plans en het bestek is uitgevoerd.  Hij 
gaat na of eventuele tekortkomingen aanleiding dienen te geven tot herstelling of 
weigering van de aanvaarding.”216 
 
De opneming zelf is als rechtshandeling, zoals reeds gezegd, enkel een zaak 
tussen bouwheer en aannemer. Alleen de bouwheer is immers contractpartij van 
de aannemer en niet de architect. 

                                                 
215 Impliciet gevolg uit art. 1788 en 1790 B.W. 
216 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 490 
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De oplevering is klassiek in twee delen gesplitst. Er is een voorlopige en een 
definitieve oplevering. 
 
De voorlopige oplevering is de feitelijke vaststelling van het beëindigen van de 
werken.  
De definitieve oplevering gebeurt meestal een jaar na de voorlopige oplevering en 
is het einde van de termijn waarin de eigenaar/bouwheer van het pand nagaat of 
een normaal gebruik van de woning mogelijk is.   
 
3.7.2.1.2. De voorlopige oplevering 
 
Wanneer het bouwwerk voltooid is, vindt de voorlopige oplevering plaats.   
 
Het is de bedoeling vast te stellen dat het werk voltooid is en dat het is uitgevoerd 
volgens plan en naar de bepaling van het bestek.  
 
“De eerste of voorlopige oplevering van een gebouw ontheft de aannemer van de 
gevaarslast. (…) Door de voorlopige oplevering wordt het gebouw ter beschikking 
van de bouwheer gesteld. Hij neemt het in bezit.”217 
 
De bouwheer zal het bouwwerk in ontvangst nemen en keuren. Eventueel, indien 
contractueel zo bepaald, houdt de voorlopige oplevering ook aanvaarding van de 
werken in en in dat geval is ze bepalend voor het starten van de termijn van de 
tienjarige garantie waartoe aannemer en architect verplicht zijn.  
 
3.7.2.1.3. Verloop van de voorlopige oplevering 
 
Wanneer de aannemer acht dat het werk voltooid is en kan worden opgeleverd, 
verwittigt hij de architect hiervan.  Beiden maken dan een rondgang door het 
gebouw.  Indien de architect zaken opmerkt die oplevering in de weg kunnen 
staan, dan meldt hij deze aan de aannemer zodat deze de zaken waarop de 
architect heeft gewezen nog kan in orde brengen voor de eigenlijke oplevering. 
De architect gaat na of de werken zijn uitgevoerd volgens de plannen en naar de 
bepalingen uit het bestek.  
Heeft de aannemer de zaken in orde gebracht waar de architect opmerking had 
over gemaakt, dan kan de aannemer het bouwwerk officieel overdragen aan de 
bouwheer. 
 
Op de dag van de oplevering maken bouwheer, aannemer en architect een 
rondgang door het gebouw. Zijn er opmerkingen, dan worden deze genoteerd door 
de architect. 
 
De architect maakt een proces-verbaal op van de oplevering. Dit zal ondertekend 
worden door de aannemer en de bouwheer. Pas dan is de oplevering officieel 
gebeurd.  
 

                                                 
217 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 640 
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Werden er bij de rondgang nog opmerkingen gemaakt op zaken die nog verbeterd 
of hersteld zouden moeten worden, dan wordt er opnieuw een dag vastgelegd 
waarop de partijen een nieuwe rondgang doen in het gebouw om na te gaan of de 
herstelling en verbeteringen zijn gebeurd zoals was overeengekomen. Indien de 
aannemer zijn plicht hierin heeft volbracht wordt het proces-verbaal opgemaakt en 
volgt de officiële oplevering. 
 
“Met de goedkeuring door de bouwheer is de aannemer van zijn verplichtingen 
ontslagen, behoudens gebeurlijke herstellingen enz. tijdens de overeengekomen 
onderhoudstermijn.”218 

 
Het is echter niet noodzakelijk deze procedure, zoals hierboven beschreven, te 
volgen. De oplevering kan ook stilzwijgend geschieden en dus zonder officieel 
document. Zoals tot hiertoe reeds gebleken is uit dit werk is het echter aan te 
raden zoveel mogelijk officieel (op papier) vast te leggen.  En het is bijgevolg ten 
zeerste aan te raden de oplevering te laten verlopen in bijzijn van de architect en 
vast te leggen in een proces-verbaal (Zie 3.7.2.3.) 
 
3.7.2.1.4. Gevolgen van de voorlopige oplevering 
 
- Allereerst is de voorlopige oplevering een erkenning door de bouwheer dat het 
werk is uitgevoerd en voltooid overeenkomstig plans en bestekken en naar de 
regels van goed vakmanschap. 
 
- De bouwheer krijgt het werk te zijner beschikking.  
 
- Het risico wordt overgedragen van de aannemer op de bouwheer 
 
Tijdens het bouwproces draagt de aannemer het risico op tenietgaan of 
beschadiging van het werk. Bij de voorlopige oplevering wordt dit risico 
overgedragen op de bouwheer.   
 
Beklad men de gevel met graffiti of wordt er iets uit het pand gestolen of 
beschadigd, dan valt de kost van de herstelling vóór de voorlopige oplevering voor 
de rekening van de aannemer. Wordt het werk beschadigd na de voorlopige 
oplevering, dan zal de bouwheer zelf voor de kosten van de herstelling moeten 
opdraaien. 
 
- De gebeurlijke schadevergoeding of boetes opgelegd aan de aannemer wegens 
vertraging loopt niet meer. 
 
In het contract tussen aannemer en bouwheer wordt meestal een datum 
vastgelegd waarop de werken beëindigd moeten zijn. Indien de aannemer, door 
zijn schuld, vertraging oploopt, dan kan de bouwheer hiervoor schadevergoeding 
vragen aan de aannemer.  
 

                                                 
218 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 646 
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De voorlopige oplevering is de officiële vaststelling van het beëindigen van de 
werken. Hier wordt dus vastgelegd of de aannemer de vooropgestelde datum al 
dan niet heeft gehaald.  
 
- De voorlopige oplevering is het aanvangspunt van de onderhoudstermijn. 
Deze onderhoudstermijn loopt tot aan de definitieve oplevering en bedraagt 
meestal één jaar. Er wordt in deze termijn door de bouwheer nagegaan of een 
normaal gebruik van het gebouw mogelijk is. 
 
Ontstaat er schade in deze onderhoudstermijn die toe te schrijven is aan de  
aannemer en die nog niet zichtbaar was bij de voorlopige oplevering, dan is de 
aannemer ertoe gehouden deze herstellen in de onderhoudsperiode. 

 
De bouwheer mag hierbij echter niet uit het oog verliezen dat hij de schade niet 
onnodig mag laten groter worden. Indien hij schade opmerkt moet hij de aannemer 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen zodat deze de schade zo snel 
mogelijk kan herstellen en verdere schade kan vermijden.  
 
- De voorlopige oplevering dekt de zichtbare gebreken waarover geen aanmerking 
werd gemaakt en voor zover deze niet erger worden tijdens de onderhoudstermijn. 
 
Bij een geschil over een gebrek is het echter vaak aan de feitenrechter om te 
beslissen of het al dan niet gaat om een zichtbaar gebrek of niet.  
 
- Er kan overeengekomen zijn dat de voorlopige oplevering ook geldt als 
aanvangsdatum voor de tienjarige aansprakelijkheidstermijn van de aannemer en 
de architect.  
 
Zoals reeds gezegd is het in de private bouw de regel dat de tienjarige 
aansprakelijkheidstermijn zijn aanvangspunt kent bij de voorlopige oplevering219. 
 
- Worden de werken goedgekeurd, dan heeft de aannemer principieel ook recht op 
de uitbetaling van de resterende aannemingssom. 
De bouwheer kan echter beslissen slechts een deel hiervan reeds bij de voorlopige 
oplevering te betalen.  Het andere deel betaalt hij bij de definitieve oplevering. Zo 
houdt hij nog iets achter de hand om eventuele herstellingen die zich opdringen in 
de onderhoudstermijn af te dwingen. 
 
Ook de borgen (verplicht bij woningen die vallen onder de woningbouwwet) die de 
bouwheer heeft achtergehouden of die de aannemer op vraag van de bouwheer 
heeft vastgezet worden nu deels vrijgegeven. Wat nog vast blijft staan wordt 
vrijgegeven bij de definitieve oplevering.  

                                                 
219 Indien niets hierover bedongen is in het contract, gaat de rechtbank hiervan uit. 
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3.7.2.1.5. De oplevering van het werk van de onderaannemers/nevenaannemers 
 
- Onderaanneming 
 
“De oplevering, voorlopige en definitieve, van de in onderaanneming bestede 
werken, moet niet noodzakelijk samenvallen met de oplevering van het gebouw. 
De onderaanneming is immers een zelfstandige overeenkomst.”220 
 
Hier gaat het om een rechtshandeling tussen hoofdaannemer en onderaannemer. 
De bouwheer is in feite een derde. Het is de hoofdaannemer die hier het werk zal 
opnemen. Zo zal betaling van de onderaannemer door de hoofdaannemer zonder 
voorbehoud de aanvaarding-oplevering inhouden en dus startdatum zijn van de 
tienjarige garantietermijn van de onderaannemer. 
 
- Nevenaanneming 
 
Wanneer de bouwheer werkt met verschillende nevenaannemingen, dan zal er bij 
het beëindigen van elke afzonderlijke nevenaanneming een oplevering 
plaatsvinden. Het is niet noodzakelijk dat dit allemaal gelijktijdig geschiedt. 
 
De aanvangsdatum voor de tienjarige garantie is dan ook voor elke 
nevenaanneming verschillend. 
 
Wanneer de tienjarige garantie van de architect een aanvang neemt, wordt tussen 
architect en bouwheer afgesproken en contractueel vastgelegd. 
 
3.7.2.1.6. De definitieve oplevering 
 
De aannemer is in de periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering, 
verplicht alle gebreken aan het gebouw waaromtrent voorbehoud werd gemaakt 
tijdens de voorlopige oplevering of die nadien zichtbaar zijn geworden of die 
zichtbaar waren maar slechter zijn geworden, te herstellen. 
De schade mag echter niet het gevolg zijn van fout gebruik van de zaak door de 
bouwheer. 
 
De periode tussen de voorlopige en de definitieve oplevering is dus een 
onderhoudstermijn. Deze termijn duurt meestal één jaar. 
 
Na verloop van de onderhoudstermijn wordt de definitieve oplevering gehouden.  
Ook de definitieve oplevering is in de regel een zaak tussen aannemer en 
bouwheer. De architect staat zijn cliënt echter ook in deze laatste fase bij. 
“De architect zal ervoor zorgen dat deze verrichting op tegenspraak tussen partijen 
geschiedt, en daarvan een proces-verbaal opstellen, dat zij zullen tekenen.”221 
 

                                                 
220 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 666 
221 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 649; Het is net zoals bij de voorlopige oplevering niet 
verplicht een P.V. op te stellen, toch ook hier is dit aan te raden.   
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Bij de definitieve oplevering wordt dus vastgelegd dat de aannemer aan zijn 
onderhoudsplicht gedurende een termijn van één jaar heeft voldaan. Het werk is 
nu voor hem ook geheel beëindigd. 
Het laatste deel van de aannemingssom wordt uitbetaald en ook de eventueel 
resterende borgen worden weer vrijgemaakt.  
 
Contractueel kan bedongen zijn dat bij de definitieve oplevering ook de tienjarige 
garantietermijn begint te lopen. Bij private bouwwerken is dit niet de gangbare 
regel.  
 
3.7.2.2. De verantwoordelijkheid van de bouwheer na de oplevering 
 
In verband met de verantwoordelijkheid van de bouwheer na de oplevering moet 
het volgende gemeld worden.  
 
Dat de bouwheer een tienjarige garantie heeft gekregen van de architect en de 
aannemer staat vast.  
De bouwheer zelf is er echter toe gehouden om, van wanneer er schade optreedt, 
deze te beperken. Dit geldt in elke fase van het bouwproces maar in het bijzonder 
ook erna.  
De bouwheer zal als eigenaar en gebruiker van het gebouw de schade meestal als 
eerste opmerken. Hij is ertoe verplicht te handelen als een ‘goede huisvader’ (Zie 
1.3.3.). Hij zal van zodra hij de schade opmerkt, de aannemer en de architect 
hiervan op de hoogte brengen en dus niet wachten met handelen. Zo voorkomt hij 
mee het ontstaan van grotere schade.  
 
Op het ‘slachtoffer’, de bouwheer, rust dus de plicht om de schade te beperken. 
Concreet houdt dit in: redelijke maatregelen treffen welke van een redelijk en 
voorzichtig persoon kunnen verwacht worden. Doet hij dit niet, dan kan een deel 
van de herstelling voor zijn rekening vallen. In de rechtspraak wordt immers 
aanvaard dat de benadeelde  door wiens eigen fout de schade mede is ontstaan 
niet zal vergoed worden in de mate waarin die fout, ongeacht de eigenlijke zwaarte 
ervan, tot de verwezenlijking van de schade heeft bijgedragen.  
Nalatigheid, zoals het niet of laattijdig melden van de schade aan de partijen die 
gehouden zijn de schade te herstellen, wordt aanzien als een fout. 
 
“Een vordering op grond van verborgen gebreken die toe te schrijven zijn aan de 
architect of de aannemer, zou slechts niet-ontvankelijk mogen worden verklaard 
indien de bouwheer die gebrekkige toestand in de feiten heeft aanvaard; dat zou 
kunnen worden afgeleid uit het verlopen van een zodanig lange termijn, sinds de 
ontdekking van het gebrek, dat hij alleen in die zin zou kunnen worden uitgelegd 
dat de gebrekkige toestand werd aanvaard.”222  
 

                                                 
222 Cass., 15 september 1994, J.T., 1995, 68; R. Cass., 1995, 31, noot BAERT, G.;, R.G.A.R., 1995, nr. 
12.471; J.L.M.B., 1995, 1068, noot  LOUVEAUX, B., noot DE BRIEY, R.;, R.W., 1995-96, 454; Arr. Cass. 
1994, 748;, Bull., 1994, 730; Pas., 1994, I, 730 
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Het is duidelijk dat de bouwheer naast zijn recht op herstelling of vergoeding bij 
schade, ook zelf een duidelijke plicht draagt indien er zich schade voordoet.  

 
3.7.2.3. Aandachtspunten voor de bouwheer bij de oplevering 
 
- Modaliteiten van de oplevering: Zowel de voorlopige als de definitieve oplevering 
kunnen stilzwijgend geschieden. Het is echter het beste dit te vermijden. Het is 
tenslotte altijd beter wanneer verschillende contractpartijen expliciet weten waar 
ze momenteel aan toe zijn. 
Men kan contractueel laten vaststellen hoe de oplevering moet verlopen om zo 
stilzwijgende oplevering uit te sluiten. 
 
De stilzwijgende oplevering kan gestoeld zijn op feitelijke vermoedens. Zoals: 
 

• Volledige betaling door de aanbesteder, zonder enig voorbehoud, geldt 
als goedkeuring. 

• Inbezitname, het betrekken, van het gebouw zonder enig voorbehoud 
wordt aanzien als goedkeuring van werken. 

 
“De ingebruikneming van het bouwwerk, bijvoorbeeld een woning, houdt niet 
noodzakelijk goedkeuring in, de bouwheer kan dit noodgedwongen gedaan 
hebben. Toch handelt de bouwheer voorzichtig als hij dit niet doet dan onder 
voorbehoud van zijn rechten. Zeker betekent die ingebruikneming van een niet 
voltooid werk nog niet dat het door de aanbesteder aanvaard is.”223 
 
Enige voorzichtigheid vanwege de bouwheer bij het in bezit nemen van een woning 
die nog niet is opgeleverd, is dus geboden. 
 
Wanneer men, zonder het vaak zelf te weten, stilzwijgend het werk heeft 
opgenomen, kan men ook geen aanmerking meer maken over eventuele zichtbare 
gebreken die men nog hersteld zou willen zien. De voorlopige opneming houdt 
immers in dat de zichtbare gebreken gedekt zijn. Dit betekent dat de bouwheer 
geen verhaal meer heeft ten opzichte van de aannemer wat betreft deze zichtbare 
gebreken en dus ook geen herstelling ervan meer kan eisen. 
 
- “Voor werken die onder architectuur zijn opgericht of moeten worden opgericht 
zal de bouwheer zich bij de oplevering en opneming van het bouwwerk laten 
bijstaan door een architect. Doet hij dit niet, dan moet hij zelf instaan voor de 
gevolgen van zijn beslissing.”224 

 
“De aanbesteder die het werk achter de rug van de architect opneemt, kan de 
architect niet meer aanspreken voor de fouten van de aannemer die hij heeft 
goedgekeurd.”225  

                                                 
223 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 642 
224 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 612 
225 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 491 
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Wie als bouwheer de oplevering op eigen initiatief en zonder inspraak of 
medewerking van de architect laat verlopen, speelt met vuur. De architect, 
specialist ter zake, kan de werkelijke omvang van schijnbaar kleine gebreken beter 
naar waarde schatten dan de vaak onervaren bouwheer.  
 
3.7.2.4. Het opnemen weigeren 
 
“Wanneer de aannemer de zaak levert of ter beschikking stelt, kan de aanbesteder 
dit niet zonder meer weigeren.”226 
Hij heeft het werk tenslotte besteld.  
 
Hij heeft het recht het werk te keuren maar kan het niet zonder meer afkeuren 
wanneer de geleverde werken voldoen aan wat was overeengekomen.  

 
“ Als het werk wordt afgekeurd, moet een opgave van de gebreken worden 
gedaan, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring vormden.”227 
 
“Kleine gebreken en tekortkomingen zijn geen reden om de (voorlopige) oplevering 
te weigeren. Zij kunnen in het proces-verbaal aangestipt worden en tijdens de 
uitvoeringstermijn hersteld worden.”228 
 
“Blijft de aanbesterder in gebreke het werk op te nemen, dan kan de aannemer 
niettemin betaling eisen, en gaat het risico op de opdrachtgever over.”229 
 
“Wanneer het werk niet voltooid is, of niet is  uitgevoerd naar plans en bestekken 
of naar de regels van goed vakmanschap, heeft de bouwheer het recht de 
opneming van het werk te weigeren. De bouwheer zal hierbij het advies van de 
architect, zijn technische raadsman, volgen, tenzij deze met de aannemer zou 
samenspannen.”230 
 
 
3.7.3. Vroegtijdig stopzetten van de uitvoering van het contract 
 
3.7.3.1. De eenzijdige opzegging van het contract door de bouwheer 
 
De bouwheer heeft te allen tijde, ook wanneer men reeds met de bouw begonnen 
is, het recht zijn contract met de aannemer als ook dat met de architect stop te 
zetten.  Hij moet hier zelfs geen reden voor opgeven.  
 
Als hij dit doet, moet hij zich echter wel bewust zijn van de gevolgen.  
 

                                                 
226 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 611 
227 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 491 
228 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 648 
229 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 612 
230 Artikel 14 van de deontologische norm nr.2. Deze norm werd echter afgeschaft maar wordt nog 
steeds in de praktijk als lijdraad gebruikt voor de contractuele verhoudingen tussen de verschillende 
bouwpartners vlot te laten verlopen. 
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Uiteraard heeft zijn medecontractant aan wie hij verdere samenwerking ontzegt 
recht op het loon en de vergoeding van de reeds gedane kosten en geleverde 
prestaties. Bij de architect is dit het ereloon, vermeerderd met een percentage van 
de verhoopte winst.  
 
“Artikel 1794 B.W. is toepasselijk op het architectencontract. Ongeacht de vraag of 
aan de architect een volledige opdracht gegeven werd, kan de bouwheer naar 
eigen goeddunken een einde stellen aan de opdracht, mits hij de architect voor 
zijn geleverde prestaties en zijn winstderving schadeloos stelt. Indien het 
architectencontract niet geldig gesloten werd en de partijen zich in de 
precontractuele fase bevinden, heeft de architect slechts recht op ereloon voor de 
gegeven adviezen en geleverde prestaties.”231 
 
“De uitoefening door de bouwheer van zijn recht tot eenzijdige verbreking van een 
contract ontneemt hem de mogelijkheid om later eventuele fouten van de 
architect aan te halen en om deze eenzijdige verbreking om te zetten in een 
ontbinding ten nadele van de architect.”232 

 
Een werf die echter zonder architect valt, is niet meer in orde wat betreft de 
wettelijke verplichting om onder architectuur te bouwen. 
De architect licht de dienst stedenbouw in over het feit dat zijn medewerking niet 
meer wordt gevraagd.  
Indien de bouwheer geen nieuwe architect aanstelt, bijvoorbeeld om de controle te 
doen op de nog uit te voeren werken, dan is de werf wettelijk niet meer in orde.   
De bevoegde en toezichthoudende overheid kan bij afwezigheid aan een 
toezichthoudend architect, de werf laten stilleggen.   
 
Het stilvallen van de werf kan de bouwheer duurkomen te staan.  Het feit dat er 
geen architect meer is, is het gevolg van zijn daad. Dit leidde tevens tot het 
stilleggen van de werf. Ook de aannemer kan dus (wettelijk) niet meer verder 
werken door de daad van de bouwheer. De aannemer kan voor de vertraging en 
het verlies dat hij hierdoor lijdt, een vergoeding vragen aan de bouwheer.  
 
Daarenboven loopt de bouwheer algemeen grote risico’s wanneer hij de werken 
laat verlopen zonder controle van een architect. Eventuele fouten in de uitvoering 
en de daaruit volgende schade kunnen deels te zijner laste komen. 
 
3.7.3.2. Wanprestatie van een contractpartij 
 
Zoals reeds vermeld in het eerste hoofdstuk van dit werk is wanprestatie de niet-
nakoming door een contractpartij van haar verbintenis.  
 
Ontbinding van de overeenkomst kan de keuze zijn van de schuldeiser van de 
medecontractant die schade heeft geleden door wanprestatie van zijn 

                                                 
231 Gent, 9 november 1993, A.J.T., 1994-95, 67, noot DE TEMMERMAN, B.; Pas., 1993, II, 18; R.W., 
1993-94, 1235 
232 Rb. Nijvel, 22 september 1997, Echos log., 1999, 60;, J.L.M.B., 1999, 33 
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medecontractant, de schuldenaar. De schuldeiser zal de niet-nakoming van de 
schuldenaar moeten bewijzen.  
De partijen zouden de overeenkomst kunnen stopzetten door daartoe wederzijdse 
toestemming te geven. Is die toestemming er niet dan zal degene die de 
overeenkomst wil laten ontbinden een rechtsvordering hiertoe moeten instellen. 
De rechter oordeelt dan of de overeenkomst ontbonden wordt.  
 
Ingeval van wanprestatie heeft de schuldeiser naast het ontbinden van de 
overeenkomst vaak ook recht op een vergoeding. Dit kan teruggave of herstel 
inhouden, eventueel onder de vorm van het betalen van een schadevergoeding.  
 
De wanprestatie kan zich voordoen langs beide kanten van het contract.  
Langs de kant van de bouwheer is dat bijvoorbeeld: 
Als de bouwheer, ondanks het feit dat alle wettelijke documenten verkregen zijn en 
de architect alles heeft gedaan wat van hem verwacht werd, nooit aanvat met 
bouwen en de architect niet waarschuwt van het feit dat hij afziet van de verdere 
uitvoering van het contract, is er sprake van wanprestatie. 
 
Als de werf niet wordt opgestart na een redelijke termijn kan men dit als een 
stilzwijgende opzegging van het contract langs de kant van de bouwheer aanzien. 
De bouwheer heeft echter wel te allen tijde het recht de overeenkomst op te 
zeggen maar hij is er wel toe gehouden de architect het deel van zijn ereloon te 
betalen waar hij recht op heeft.  

 
Ook uit niet-nakoming van andere contractuele verplichtingen kan de wanprestatie 
van de bouwheer blijken. Wanneer hij hier wanprestatie levert, zal hij zijn 
medecontractant hiervoor moeten vergoeden of diens geleden schade herstellen. 
Wanneer verdere samenwerking onmogelijk wordt, bijvoorbeeld wanneer door de 
wanprestatie de vertrouwensrelatie tussen de contractpartijen geschonden is, kan 
men de ontbinding van de overeenkomst vragen. 
 
Indien een architect zijn medewerking opzegt, hetzij ten gevolge van een 
wanprestatie van de bouwheer, hetzij ten gevolge van een andere oorzaak, dan 
heeft dit verregaande gevolgen voor de bouwheer en zijn werf. 
 
De architect zal de nodige instanties inlichten over het feit dat hij niet meer verder 
betrokken is bij het project. Zo zullen de stedenbouwkundige dienst van de 
gemeente en de orde van architecten worden ingelicht. 
Men mag hier niet uit het oog verliezen dat een werf die zonder toezicht van een 
architect wordt verder gezet niet meer voldoet aan de wettelijke verplichting in 
zake het bouwen onder architectuur. 
Wordt er niet spoedig een andere architect aangesteld dan kan de werf worden 
stilgelegd door de toezichthoudende overheid.  
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De aannemer zou bij het stilleggen van de werf vergoeding kunnen vragen aan de 
bouwheer omdat de werf is stilgelegd en hij (wettelijk) niet meer verder kan en mag 
werken. De bouwheer zal hem voor deze vertragingen moeten vergoeden vermits 
het vertrek van de architect, oorzaak van het stilleggen van de werf, het gevolg is 
van een wanprestatie aan de zijde van de bouwheer. 
 
3.7.3.3. Het overlijden van een contractpartij 
 
Het contract tussen bouwheer en architect en het contract tussen bouwheer en 
aannemer zijn principieel overeenkomsten uit aanmerking van de persoon (intuïti 
personae). De bouwheer heeft met hen gecontracteerd omwille van hun persoon 
en het vertrouwen dat hij in hun persoon stelt.  
 
Dit houdt in dat wanneer de architect of de aannemer komt te overlijden het 
contract niet zomaar kan worden uitgevoerd door iemand anders. Het contract dat 
de bouwheer met hen heeft, komt te vervallen. De erfgenamen zijn er niet toe 
gehouden de werken voort te zetten.  
 
De bouwheer van zijn kant kan dit ook niet afdwingen. Het contract wordt dus 
beëindigd ten gevolge van het overlijden van de bouwheer.   
 
In het geval van de aannemer wordt er meestal echter niet gecontracteerd met een 
persoon maar met een vennootschap. Indien de zaakvoerder van de vennootschap 
komt te overlijden dan, wordt de overeenkomst eenvoudig verdergezet door de 
vennootschap. Het overlijden heeft geen invloed op de verderzetting. Men 
contracteerde immers met de vennootschap op zich en niet met de overledene.  
Gaat de vennootschap echter failliet, dan is dit faillissement te zien als een soort 
overlijden van de vennootschap. Het contract dat men heeft, is dan ook 
automatisch bij het faillissement beëindigd. Verdere uitvoering is niet meer te 
eisen tenzij de curator de vennootschap verderzet. 
 
Wanneer de bouwheer komt te overlijden is het contract echter niet automatisch 
ontbonden. De contractuele verplichtingen volgende uit het contract met de 
aannemer en dat met de architect gaan over op zijn erfgenamen. Zij kunnen echter 
wel te allen tijde gebruikmaken van hun recht als bouwheer om eenzijdig de 
contracten op te zeggen mits de gebruikelijke betaling van het loon waar de 
architect reeds recht op heeft en mits de aannemer te vergoeden voor het reeds 
uitgevoerde werk. 
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4.1. ALGEMEEN 
 
 

Het is algemeen geweten en aanvaard dat wie een fout maakt, van welke aard ook, 
die andere schade berokkent, hij die moet herstellen of vergoeden.  
Vaak is echter de vraag wie de schade veroorzaakt heeft.  
 
De schade of de fout is ook niet altijd het gevolg van het niet of slecht uitvoeren 
van een contractuele verbintenis, zoals hierboven uitvoerig beschreven.  
 
Als men tegen iemand anders zijn wagen aanrijdt en die wagen beschadigt dan lijdt 
de eigenaar schade die zal moeten vergoed worden. Het is duidelijk dat er geen 
sprake is van een contract tussen de dader en de schadelijder. Toch spreekt het 
voor zich dat degene die de schade aan de andere heeft toegebracht, die zal 
moeten vergoeden.  
 
Het Burgerlijk Wetboek heeft in enkele artikels de oplossing van zulke burgerlijke 
geschillen in goede banen geleid. 
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4.2. DE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DERDEN 
 
 

Schade aan derden is per definitie niet het gevolg van een wanprestatie bij 
uitvoering van een contract. Men noemt de aansprakelijkheid die eruit volgt ook 
vaak quasi-delictuele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.  
De aansprakelijkheid van een persoon is het gevolg van het feit dat de schade 
geleden door een derde het resultaat is van zijn daad.  
Dit soort aansprakelijkheid wordt in het Burgerlijk Wetboek beschreven door artikel 
1382 en volgende. 
 
Artikel 1382 B.W. zegt: 
 
“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, 
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te vergoeden.” 
 
Belangrijk hier is het samenkomen van fout, schade en oorzakelijk verband. 
Wanneer men iemand op basis van artikel 1382 B.W. aansprakelijk wil stellen, 
moet men bewijzen dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout233 die iemand 
beging en de schade die geleden werd.  
Schade bewijzen is meestal geen probleem, maar bewijzen dat de schade het 
gevolg is van iemands fout en dat er dus tussen fout en schade een oorzakelijk 
verband zit, is vaak moeilijker.  
 
Daarenboven moet de fout niet noodzakelijk geschieden door eigen daad. Ook 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of de daad van mensen, zaken of dieren die men 
onder zijn hoede heeft, kan leiden tot een vordering jegens iemand op basis van 
diens burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Dit wordt duidelijk in de artikels die volgen op artikel 1382 B.W. 
 
Artikel 1383 B.W.: 
 
“Iedereen is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, 
maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid 
heeft veroorzaakt.”  

                                                 
233 “Een fout wordt gedefinieerd als een schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht, t.t.z., een 
handeling die een normaal zorgvuldig en voorzichtig persoon, geplaatst in de zelfde feitelijke 
omstandigheden niet had begaan.” (Evens, M., e.a., syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 4) 
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Artikel 1384 B.W.: 
 
“Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn 
eigendaad maar ook voor die welke veroorzaakt worden door de daad van 
personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder bewaring 
heeft.(…)”  

 
Artikel 1385 B.W.: 
 
“De eigenaar van een dier, of terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan 
bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het 
onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.” 
 
Artikel 1386 B.W.: 
 
“De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting 
ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan 
gebrek in de bouw.” 
 
Hij is aansprakelijk, meer bepaald, voor de schade die wordt toegediend aan 
derden.  
 
Dit laatste artikel is van belang voor de bouwheer. Het wordt duidelijk dat hij niet 
zomaar alles met betrekking tot het gebouw in de schoenen van de makers, 
architect en aannemer, kan schuiven. Voor de instorting, zelfs wanneer die te 
wijten is aan een gebrek in het gebouw, is de bouwheer aansprakelijk.  
Daarenboven moet vermeld worden dat het enkel de eigenaar is die aansprakelijk 
gehouden kan worden, ook al is hij niet de effectieve bewaarder van het gebouw 
en ligt de schuld van het verzuim van onderhoud niet bij hem maar bijvoorbeeld bij 
zijn huurders. 
 
“De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting 
ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan een verzuim van onderhoud of 
een gebrek in de bouw.  Tenzij er een afwijkende wetsbepaling of beding is, 
behoort een gebouw dat een aannemer ter uitvoering van een 
aannemingscontract opricht op de grond van een eigenaar aan die eigenaar, 
ongeacht of dat gebouw al dan niet is voltooid of opgeleverd.”234 
 
Voor de bouw moet er zeker nog op gewezen worden dat een derde zich kan 
beroepen op het bestaan van een contract tussen twee andere personen. 
Zo kan een buur die schade lijdt door een fout van een aannemer die werken 
uitvoert op het terrein van de buren, deze aannemer aanspreken op basis van 
artikel 1382 B.W. en zich beroepen op het feit dat de aannemer de contractpartij is 
van zijn buur en hij schuld heeft aan de schade. 

 
                                                 
234 Cass., 16 juni 1995;, Arr. Cass., 1995, 621;, Bull., 1995, 643;, Pas., 1995, I, 643; R.W., 1996-97, 
1428; T. Aann., 1997, 30 
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4.3. HET NABUURSCHAP 
 
 

4.3.1. Burenhinder en nabuurschade door bouwwerkzaamheden en 
gebouwen 

 
Wanneer men een huis laat bouwen, is er vaak één partij die grote risico’s loopt 
door deze activiteiten, en dat is de buur.  
Het is niet ondenkbaar en reeds meermaals gebeurd dat het belendende pand 
schade oploopt door werkzaamheden op een naburig erf.   
 
De schade kan al dan niet veroorzaakt zijn door de fout van de bouwheer/buur. 
Hoe dan ook is hij vaak de eerste die door zijn buren aangesproken wordt om hun 
schade te vergoeden. 
 
4.3.1.1. Burenhinder en nabuurschade door schuld van de bouwheer/buur 
 
“Telkens hinder of beschadiging te wijten is aan schuld van de nabuur kan die op 
grond van artikel 1382 en 1383 B.W. wegens zijn onrechtmatige daad tot betaling 
van schadevergoeding of herstel in specifieke vorm worden aangesproken.”235 
  
Hier gaat het om schade door schuld.  De bouwheer heeft een onrechtmatige daad 
gesteld waardoor zijn buren schade lijden. De schade kan ook zijn veroorzaakt 
door de aannemer of andere werklieden op het terrein. Zij kunnen op basis van 
artikel 1382 B.W. rechtstreeks door de eigenaar van het belendende erf worden 
aangesproken. 
 
4.3.1.2. foutloze aansprakelijkheid van de bouwheer 
 
Het is niet noodzakelijk dat de bouwheer/buur zelf een fout begaat om door zijn 
buren aansprakelijk gehouden te worden voor de geleden schade. Dit noemt men 
in de rechtsleer ‘foutloze aansprakelijkheid’. 
De basis waarop de nabuur zijn bouwende buur aanspreekt, is artikel 544 B.W. 
 
Het artikel zegt het volgende: 
 
“Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te 
hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat 
strijdig is met de wetten of met de verordeningen.” 
 
Uit dit artikel volgt onder meer dat wanneer men iemands genot van zijn eigendom 
verstoort, men dit moet herstellen. 

                                                 
235 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 299 
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In de rechtsleer spreekt men ook over evenwicht tussen belendende erven. Iedere 
eigenaar heeft het volle genotsrecht van zijn eigendom. Wordt het evenwicht 
tussen twee erven verstoord waardoor het genotsrecht van een eigenaar 
vermindert, dan moet dit evenwicht hersteld worden. 
 
Wanneer men abnormale hinder ondervindt door toedoen van zijn buren is er 
overlast. Deze overlast kan zich uiten in hinder (belemmering van het genot) of 
zaakbeschadiging. 
 
Het bovenstaande artikel zegt niet dat het moet gaan om blijvende hinder.  
 
Ondanks het feit dat men geen schuld treft, maar de schade wel te wijten is aan 
activiteiten op het eigen terrein, kan men gehouden zijn het evenwicht met het 
naburige erf te herstellen.  
 
Een verzekering die de schade die de buur geleden heeft dekt, bestaat slechts in 
zeer uitzonderlijke en nauw beschreven gevallen. 
 
Het is duidelijk dat de bouwheer hier een groot risico loopt. Zelfs wanneer er een 
fout gebeurt die duidelijk te wijten is aan het onoordeelkundig en onprofessioneel 
handelen van bijvoorbeeld de aannemer waardoor er schade is aan het pand van 
de buur, dan zal de buur niet noodzakelijk de aannemer aanspreken. Meestal zal 
hij zich eerst richten tot de bouwheer en hem aansprakelijk achten voor de schade 
op basis van artikel 544 B.W. De bouwheer zou de werkelijke schuldige, met wie hij 
een contract heeft, wel in vrijwaring kunnen roepen.  
 
“Met de uitvoering van de werken op zich heeft de bouwheer de grenzen van het 
normale nabuurschaphinder overschreden en is aldus foutloos aanspreekbaar op 
grond van artikel 544 B.W.”236 
 
“De aannemer die grondwerken uitvoert waardoor grondverzakkingen veroorzaakt 
worden met schade aan een gasleiding tot gevolg, kan niet verplicht worden op 
grond van artikel 544 B.W. het verbroken evenwicht te herstellen, daar hij vreemd 
is aan de rechtsbanden die voortspruiten uit het nabuurschap. Dit evenwicht moet 
hersteld worden door de bouwheer die evenwel, krachtens een contractueel 
beding, de aannemer kan doen instaan voor de compensatie jegens hem.”237 
 
Uit heel dit betoog blijkt het belang van het laten opmaken van een 
plaatsbeschrijving van de belendende panden en erven alvorens men begint te 
bouwen. De staat van de belendingen wordt beschreven en door middel van foto’s 
vastgelegd. Zo kan er, wanneer er zich schade voordoet tijdens het bouwproces, 
worden nagegaan in hoeverre de schade te wijten is aan de bouwactiviteiten op 
het belendende erf. Ook de omvang van de schade kan beter naar waarde worden 
geschat. 

                                                 
236 Gent, 20 juni 2003, De Verz., 2004, afl. 1, 99 
237 Rb. Brussel, 11 februari 1994, Iuvis, 1996, 559 
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Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt op vraag van de bouwheer of van de buur. 
De bouwheer heeft er alle belang bij en zal dus ook meestal de initiatiefnemer zijn.  
 
Ook het openbaar domein is een belendende eigenaar.  Vaak zal de gemeente voor 
de werken starten ook een plaatsbeschrijving opmaken waarin zij onder meer de 
staat van de stoep en dergelijke zal beschrijven. Dat deze tijdens het bouwen 
beschadigd wordt is niet ondenkbaar. De bouwheer is ervoor verantwoordelijk om 
ervoor te zorgen dat wanneer de werken zijn beëindigd, ook de stoep terug wordt 
hersteld in zijn oorspronkelijke staat.  
 
 
4.3.2. De gemene muur 
 
Een andere aansprakelijkheid die kan volgen voor de bouwheer is deze die te 
wijten is aan het feit dat hij mede-eigenaar is van een gemene muur.   
 
De gemene muur is, zoals reeds in het eerste hoofdstuk beschreven een muur die 
op de grenslijn van twee erven staat, en die in mede-eigendom toebehoort aan de 
eigenaars van de door die muur gescheiden erven. 
 
De gedwongen mede-eigendom van de gemene muur is een wettelijke 
erfdienstbaarheid. Deze heeft tot gevolg dat de beide eigenaars de kosten voor de 
muur samen moeten dragen maar ook de aansprakelijkheden die volgen uit de 
schade door een gebrek aan de muur. (Zie 1.4.4.) 
 
Zo zijn beide mede-eigenaars aansprakelijk voor instorting van de muur die te 
wijten is aan een gebrek in de muur, ook al bestond het gebrek slechts langs één 
zijde van de muur en was het slechts langs één zijde te ontdekken.  
 
De aansprakelijkheid van de bouwheer/buur kan dus volgen wegens: 
 

• fout of nalatigheid (art.1382 en 1383 B.W.) 
• gebrek van de zaak (art. 1386 B.W.) 
• rechtsmisbruik 
• lasten tot herstelling en wederopbouw (art. 655 B.W.) 

 
Vooral het laatste wijst erop dat, wanneer men bouwt en noodzakelijk schade moet 
toebrengen aan de gemene muur, men als bouwheer gehouden is deze schade zo 
spoedig mogelijk te herstellen.  
 
Tevens, wanneer men bijvoorbeeld een holte wil maken in de gemene muur, moet 
men hiervoor toestemming vragen aan de buur, mede-eigenaar van de muur. 
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4.4. SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEDEN 
 
 

In sommige gevallen kan het zijn dat er schade ontstaat door meerdere personen.   
Er is sprake van een samenloop van aansprakelijkheid.  Meerdere personen 
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 238 
 
Het is mogelijk dat een persoon een ander schade heeft berokkend door 
wanprestatie bij het uitvoeren van de contractuele verbintenis (contractuele 
aansprakelijkheid) en een ander die ook mee de schade heeft veroorzaakt 
aansprakelijk is wegens het stellen van een onrechtmatige daad  
(buitencontractuele aansprakelijkheid). 
 
Wat ook kan, is dat er meerdere personen buitencontractueel aansprakelijk 
worden gehouden voor het verwekken van dezelfde schade. 
Dit kan zich onder meer voordoen wanneer er schade ontstaat bij de buren door 
het roekeloze gedrag van een aannemer die aan het werk is op het belendende erf.  
De buur die schade heeft geleden kan, zoals vermeld, de schade vorderen van zijn 
buur op wiens erf de aannemer aan het werk was. Dit kan op basis van artikel 544 
B.W. Hij zou eveneens de aannemer zelf kunnen dagvaarden op basis van de 
artikels 1382 en 1383 B.W.  
Meestal zal de schuldeiser gelijktijdig alle betrokkenen dagvaarden, zowel de 
bouwheer als de aannemer en eventueel zelfs de architect. De bouwheer wordt 
gedagvaard op basis van artikel 544 B.W. en aannemer en architect op basis van 
artikel 1382 en 1383 B.W.  
Hij doet dit grotendeels om er zeker van te zijn dat zijn schade vergoedt zal 
worden. Door iedere partij in het geding te betrekken loopt hij minder kans dat de 
rechter uiteindelijk een schuldige aanduidt die niet in het geding betrokken is.239 
De rechter zou er ook voor kunnen kiezen iedereen voor zijn deel aansprakelijk te 
stellen en zo iedereen verplichten een deel van de schade te vergoeden. 
 
“De artikels 1382 en 544 B.W. sluiten elkaar niet wederzijds uit. Wanneer er 
schade wordt toegebracht aan het gebouw van een gebuur kan de bouwheer 
veroordeeld worden op basis van verbreking van het evenwicht tussen de buren en 
de architect kan veroordeeld worden op basis van een ongeoorloofde daad.”240 

                                                 
238 Er wordt in de rechtspraak bij samenloop van aansprakelijkheid een onderscheid gemaakt tussen 
coëxistentie en cumul.  “Coëxistentie onderstelt een relatie tussen minstens drie partijen, waarbij 
eenzelfde schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot contractuele aansprakelijkheid tegenover een 
contractpartij en tot delictuele aansprakelijkheid tegenover derden.” (T.P.R., 1995, 1527, nr. 199) Men 
spreekt van cumul wanneer er meerdere personen aansprakelijk zijn voor dezelfde schade maar allen 
worden ze aan gesproken op basis van hun buitencontractuele aansprakelijkheid of allemaal op basis 
van hun contractuele aansprakelijkheid. 
239 Iemand die niet gedagvaard is en dus niet in het geding betrokken is en zich bijgevolg ook niet heeft 
kunnen verdedigen, kan in dat geding ook niet veroordeeld worden om op te draaien voor de herstelling 
of vergoeding van de schade. 
240 Cass., 13 maart 1987, R.W. 1987-88, 22 
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De verschillende partijen die de schade hebben veroorzaakt kunnen echter ook 
nog in solidum veroordeeld worden. ‘In solidum’ is een bijzondere vorm van 
hoofdelijkheid241 zodat ieder verplicht is voor het geheel van de schade in te staan. 
Het komt er op neer dat de schuldeiser zich kan richten tot elkeen van de in 
solidum veroordeelde aansprakelijken en hem vragen het geheel te vergoeden. De 
schuldeiser mag vrij kiezen wie van de veroordeelden hij hiertoe aanspreekt. Hij die 
wordt aangesproken zal het geheel van de schade moeten vergoeden. De betaler 
zal de aandelen van de schadevergoeding die ten laste zijn van de anderen, zelf 
moeten terug vorderen.  
 
“Als een eigenaar afbraakwerken doet door dynamitering van de bestaande 
gebouwen, maar daarbij niet de nodige voorzorgen neemt om schade aan de 
naburige gebouwen te voorkomen, begaat hij  een fout. In solidum met de 
aannemer wordt de bouwheer veroordeeld tot vergoeding van de schade van de 
nabuur, op basis echter van artikel 544 B.W.”242 
 
Samengevat: 
 
“De bouwheer kan veroordeeld worden wegens verbreking van het evenwicht; de 
aannemer en de architect wegens onrechtmatige daad; zij kunnen in solidum met 
de bouwheer veroordeeld worden.”243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
241 ‘Ongewilde’ hoofdelijkheid als gevolg van samenlopende, meestal buitencontractuele, 
aansprakelijkheden van verschillende personen. Gewone hoofdelijkheid is meestal het gevolg van 
contractuele aansprakelijkheid en deze hoofdelijkheid wordt dan ook meestal in het contract reeds 
vastgelegd.   
242 Brussel, 27 september 1985, T. Aann., 1988, 355 
243 Baert, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, 1994, 311 
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5.Verzekeringspolissen 
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5.1. ALGEMEEN 
 

 
Uit de uiteenzetting hierboven blijkt duidelijk dat er zich heel wat moeilijkheden 
kunnen voordoen tijdens het bouwproces.  
Hierbij werd ook duidelijk dat het niet ondenkbaar is dat bepaalde 
aansprakelijkheden ontstaan voor de bouwheer. Hij zal voor de (financiële) 
gevolgen moeten instaan.  
 
Er bestaan echter verzekeringsformules die specifiek gericht zijn op het 
bouwproces en die de bouwheer en de andere bouwpartners deels kunnen 
indekken tegen de risico’s die ze lopen.  
 
De verzekeringsformules zijn in twee grote groepen opgesplitst: de zaakverzekering 
en de aansprakelijkheidsverzekering.  
Een zaakverzekering zal de schade aan de bouwwerf of het opgerichte bouwwerk 
vergoeden. De schade is het gevolg van een bepaald fenomeen (brandverzekering) 
of een aantal onbepaalde fenomenen (alle-bouwplaatsrisico-verzekering).  
Aansprakelijkheidsverzekeringen dekken de financiële gevolgen voor een of 
meerdere personen die voor een bepaald feit aansprakelijk worden gehouden. De 
aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld volgen uit hun beroepsactiviteit. Zo kent men 
de beroepsaansprakelijkheidspolis voor architecten, de burgerlijke 
aansprakelijkheidspolis voor aannemers en andere. 
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5.2. POLIS ALLE-BOUWPLAATSRISICO’S (ABR) 
 

 
5.2.1. Inhoud 
 
Deze polis is zonder enige twijfel de meest belangrijke polis voor de bouwheer met 
betrekking tot zijn bouwactiviteiten.  
Tijdens het bouwproces loopt de bouwheer vaak volgende risico’s: 

 
1. het moeten dragen van de financiële gevolgen door verlies of 
beschadiging van het bouwwerk tijdens de uitvoering; 
2. het risico aansprakelijk te worden gesteld en de (financiële) 
gevolgen te moeten dragen voor het vergoeden van schade 
geleden door derden (artikel 1382 B.W. en volgende); 
3. schade aan naburige panden die hij moet vergoeden vanwege 
zijn objectieve burgerlijke aansprakelijkheid op basis van artikel 
544 B.W.. 

 
Al deze risico’s worden grotendeels gedekt door een polis alle bouwplaatsrisico’s. 
De polis is niet verplicht, maar het belang ervan is niet te onderschatten.  
 
De polis wordt meestal per werf afgesloten.  
Algemeen loopt de polis gedurende de bouwtermijn, dit is dus tot aan de voorlopige 
oplevering. Er is hier echter een uitbreiding mogelijk wat betreft een 
onderhoudstermijn.  
De polis kent uitbreidingen die hieronder in de juiste context zullen vermeld 
worden.  
Er zijn echter ook enkele uitsluitingen, of nog: schadegevallen die nooit voor 
verzekering in aanmerking komen. Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt door 
de verzekerde is bijvoorbeeld niet gedekt.  
Bij de polis zit een lijst van deze uitsluitingen waarin ze alle vermeld worden. 
Wat niet vermeld staat als uitsluiting is niet uitgesloten en dus gedekt. 
 
De kostprijs van de verzekering is afhankelijk van het bouwwerk, de gebruikte 
uitvoeringsmethodes, de ligging en andere factoren. De premie wordt berekend als 
promille op de waarde van de verzekerde werken.  
 
De polis wordt in twee delen opgesplitst.  
 
afdeling 1: de zaakverzekering die beschadigingen en verlies van de verzekerde 
goederen dekt; 
 
afdeling 2: de aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden ten gevolge van de 
instorting van de verzekerde werken. 



 
 
De bouwheer, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid                        UGent  
 

 
108

5.2.1.1. Afdeling I: beschadiging en verlies van de verzekerde goederen 
 
Algemeen zijn de volgende zaken verzekerd: “alle bouwwerken en definitief 
aangelegde installaties met inbegrip van alle materialen en bouwelementen die in 
de bouw verwerkt worden en dat vanaf het ogenblik dat zij zich op de bouwplaats 
bevinden.”244 
 
“Afdeling I waarborgt elke plotse en niet te voorziene beschadiging aan de 
verzekerde goederen die voorvalt op de bouwplaats en tijdens de bouwperiode. 
Het is een waarborg van het type ‘alle risico’s’: wat niet uitgesloten is, is 
gewaarborgd.”245 
 
De verzekering kent ook enkel uitbreidingen. Zo kan men wanneer men een 
verbouwing doet of wanneer er andere panden in de nabijheid staan die door het 
bouwproces mee risico op schade lopen, een uitbreiding voorzien die het 
bestaande goed mee verzekert. Deze uitbreiding kan zich beperken tot de schade 
als gevolg van instorting door de uitvoering van de werken. Het kan ook verder 
gaan en alle schade veroorzaakt door uitvoering van de werken verzekeren.  
 
Zoals reeds gezegd is de polis algemeen voor een termijn die de bouwtermijn 
beslaat, dus tot en met de voorlopige oplevering.  Ook hieromtrent kan men een 
uitbreiding overeenkomen door een uitbreiding voor de ‘instandhoudings- of 
onderhoudsperiode’. Dit is dan tot één of twee jaar na de voorlopige oplevering. Op 
die manier zijn de risico’s die blijven voortbestaan ook na de voorlopige oplevering 
mee gedekt. Zo kan in deze periode schade gedekt zijn die haar oorsprong kent in 
een gebrek van het materiaal of in de verwerking van het materiaal dat zich heeft 
voorgedaan in de bouwperiode en op de bouwplaats maar zich pas manifesteerde 
tijdens de onderhoudstermijn.  
 
5.2.1.2. Afdeling II: aansprakelijkheid ten opzichte van derden 
 
“Afdeling II is een facultatieve uitbreiding van de polis en kan alleen 
onderschreven worden in aanvulling van de waarborgen van afdeling I. 
Afdeling II komt tussen in 2e rang wat inhoudt dat eerst de polissen burgerlijke 
aansprakelijkheid van de betrokken partijen zullen tussenkomen. Ingeval er geen 
dekking is in deze polissen of bij uitputting van de verzekerde kapitalen zal de 
ABR-polis in de plaats komen of aanvullen.”246 
 
Deze afdeling is dus louter een uitbreidingsmodule van de eerste afdeling. Ze dekt 
het herstel van schade aan derden die veroorzaakt werd door een onvoorzienbaar 
feit maar wel het gevolg is van de uitvoering van de werken, waarvoor de 
verzekerde aansprakelijk kan worden gehouden en dus zal moeten instaan voor de 
vergoeding. 
 

                                                 
244 Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 36 
245 Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 37 
246 Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 38 
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Ook hier zijn er enkele uitbreidingen mogelijk. 
Zo is er bijvoorbeeld de uitbreiding die schade verzekert die iemand (de bouwheer) 
wordt toegeschreven op basis van artikel 544 B.W. 
 
 
5.2.2. Verzekeringsnemers en verzekerden 
 
Ook de aannemer heeft er baat bij dat er een polis alle-bouwplaatsrisico’s wordt 
afgesloten. Tot aan de voorlopige oplevering draagt hij tenslotte de meeste risico’s 
van de werf. Ook hij kan, door een beding in het lastenboek, gevraagd worden deze 
polis af te sluiten. 
Het aan te raden dat de bouwheer deze polis zélf afsluit en dit omwille van 
volgende redenen. 

 
1. De bouwheer heeft op deze manier een controle op de 
inhoud van de polis.  Hij weet wie, wat en voor welke bedragen 
de polis afgesloten is. 
2. Doordat hij instaat voor de betaling van de premie, heeft 
hij zekerheid over de geldigheid van de polis. 
3. Als de polis afgesloten wordt door de aannemer, kan deze 
nog een marge doorrekenen aan de bouwheer en zal hij 
eveneens nog de B.T.W. op deze factuur moeten bijbetalen. 
4. De bouwheer is zeker van het feit dat hij meeverzekerd 
wordt (foutloze aansprakelijkheid artikel544 B.W. ) en dat de 
aannemer niet enkel zichzelf en zijn onderaannemers 
verzekert. 247 

 
Vooral wanneer hij het werk in verschillende loten aanbesteedt, is het voordeliger 
dat de bouwheer de verzekering afsluit. 
“Op dat ogenblik sluit de bouwheer immers verschillende aannemingscontracten 
af met diverse uitvoerders. Het is voor de bouwheer onoverzichtelijk om te 
controleren of elke uitvoerende aannemer een ABR-verzekering  heeft afgesloten. 
Bovendien valt het veel goedkoper uit om alle loten van het werk in één polis te 
verzekeren dan verschillende deelpolissen op te maken. Men vermijdt ook 
discussie over de verschillende looptijden van de diverse ABR-polissen voor één 
enkel bouwwerf.”248 
 
Het grote voordeel aan de polis is onder meer dat alle bouwpartners in de polis 
worden op genomen. Pas dan heeft hij ook zijn volle nut. Dit heeft tot gevolg dat, 
wanneer er zich schade voordoet, er niet eerst oneindig lang getwist hoeft te 
worden over de schuldige en wiens verzekering de schade moet vergoeden. Er kan 
meteen over gegaan worden tot de herstelling en de werken kunnen met een 
minimum aan vertraging verder lopen.  

                                                 
247 Aanbeveling uit Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 
2005, 36 
248 Van Audenaerde, F., verzekering van bouwrisico’s in Aerts, P., e.a., Aanneming en expertise, 1998,  
173 
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5.3. BRANDVERZEKERING 
 

 
“Alhoewel een brandverzekering een typische zaakschadeverzekering is, denken 
we niet onmiddellijk bij deze verzekering aan de vergoeding van bouwgebreken.  
Toch is de brandverzekering de verzekering bij uitstek voor de bescherming van 
een onroerend goed en de aantasting ervan door een aantal typische 
bouwgebreken.”249 
 
Hierdoor en omwille van het feit dat het afsluiten van deze verzekering een taak is 
voor de bouwheer wordt deze verzekering hier vermeld.  
 
Het gaat in de polis meestal ook niet enkel om brand alleen maar ook schade ten 
gevolgen van blikseminslag, ontploffing en andere worden gedekt.  
In de polis worden de inwonenden (eventueel de huurders), hun personeel en zelfs 
de gasten van de verzekeringsnemer mee verzekerd.  
 
De polis dekt “alle constructies, al dan niet van elkaar gescheiden, die zich 
bevinden op de aangegeven ligging. Het verzekerde gebouw omvat eveneens alle 
afsluiting, toegangen, de door de bestemming als onroerend beschouwde 
goederen en de goederen bestemd om in het gebouw te worden verwerkt of 
verplaatst. Meestal wordt eveneens de inhoud van het gebouw mee verzekerd.”250 
 
Zoals bij de meeste polissen zijn er ook bij de brandverzekering uitbreidingen 
mogelijk.  
Er zijn ook zaken die steeds worden uitgesloten en dus niet in aanmerking komen 
voor vergoeding. Zo is schade door aardbeving, grondverzakking of verschuiving, 
overstroming of elke natuurramp uitgesloten. De exacte uitsluitingen kunnen 
variëren tussen de verschillende verzekeraars. Ze worden dan ook steeds 
uitdrukkelijk in de polis beschreven. 
 

                                                 
249 Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 40 
250 Evens, M., & Mertens, M., & Bert, J., Syllabus: Hoe bouwdiscussies aanpakken, 2005, 40 
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5.4. DE GEZINSPOLIS 
 

 
De gezinspolis is een vorm van verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid 
van het gezin. Ze wordt meestal niet afgesloten met het specifieke doel 
aansprakelijkheden en risico’s tengevolge van het optrekken van een gebouw te 
verzekeren. Toch kan ze in sommige gevallen de aansprakelijkheid van de 
bouwheer waarborgen.251  
 
Voorbeeld: de bouwheer burgerlijk wordt aansprakelijk gesteld voor schade die een 
derde geleden heeft.  
 
Vele maatschappijen bieden zulk een polis aan. Het aanbod bevat dan ook tal van 
verschillen.  
 

                                                 
251 Sluiten wel altijd art. 544 B.W. uit. 
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5.5. ANDERE VERZEKERINGSPOLISSEN 
 
 

Er zijn op de markt nog meerdere polissen te vinden met betrekking tot de bouw. 
Zo kennen de aannemer en de architect elk enkele verzekeringsmodules die 
rechtstreeks inspelen op hun situatie. Vaak zijn zij ook verplicht deze 
verzekeringen af te sluiten. Deze verplichting beschermt niet alleen henzelf maar 
ook de bouwheer die minder risico loopt om eventuele schade - veroorzaakt door 
zijn medecontracten, architect en/of aannemer - niet vergoed te zien omdat deze 
laatste niet in de (financiële) mogelijkheid zijn de schade te vergoeden. 
 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de polissen voor architecten, 
ingenieurs en aannemers. Naast een algemene definitie wordt er niet verder op 
deze modules ingegaan. Hiervoor wordt verwezen naar de gespecialiseerde 
vakliteratuur hieromtrent en de specialist-verzekeraar op dit gebied. Het is echter 
nuttig dat de bouwheer weet dat deze polissen bestaan. 
 
 
5.5.1. Polis beroepsaansprakelijkheid  
 
Deze polis dekt de volledige bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid van de 
verzekerde ontwerper, van alle bouwprojecten, de technische en juridische 
verdedigingskosten inbegrepen. 
 
De architect is verplicht deze polis af te sluiten. 
De technische en juridische verdedigingskosten kunnen nog extra of afzonderlijk 
worden verzekerd in een polis rechtsbijstand. 
 
Deze verzekeringsmodule bestaat ook voor andere spelers in het bouwproces die 
beroepsmatig gecontacteerd worden. Zo bestaat er ook een specifieke polis 
beroepsaansprakelijkheid voor veiligheidscoördinatoren en ingenieurs. 
 
 
5.5.2. Polis burgerlijke aansprakelijkheid  
 
Deze polis is meer specifiek voor aannemers en dekt - zoals zijn titel doet 
vermoeden - de burgerlijke aansprakelijkheid van de aannemer die hem op basis 
van artikel 1382 B.W. en volgende kan worden toegeschreven. 
Er zijn vele maatschappijen die deze polis aanbieden. Ze hebben alle zeer 
verschillende voorwaarden. 
  
Deze polis kan ook door een architect worden afgesloten om zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid te waarborgen.  
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5.5.3. De tienjarige verzekering of decennale polis 
 

“Deze verzekering waarborgt per project de 10-jarige aansprakelijkheid van alle 
bouwpartners.”252 
 
Schade die zich voordoet binnen de tien jaar en waarvoor de verzekerde 
aansprakelijk wordt gesteld op basis van de tienjarige garantie, die hij verplicht is 
te verlenen, is gewaarborgd in deze polis.  
 
Deze polis kan worden afgesloten door de architect of de aannemer die hierdoor 
zichzelf verzekeren, maar ook de bouwheer kan met betrekking tot zijn werf een 
decennale polis afsluiten. Hiermee verzekert hij er zich van dat de schade die toe 
te schrijven is aan de architect of/en de aannemer op basis van hun tienjarige 
aansprakelijkheid, zal vergoed worden. Vooral bij grote bouwprojecten wordt het 
afsluiten van deze polis door de bouwheer aangeraden. 

                                                 
252 Verzekeringen: polis decennaal gecontacteerd op www.protect.be op 30 maart 2006 
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BESLUIT 
 
Een bouwheer die zijn verantwoordelijkheden miskent, laat staan ze niet kent, komt 
vaak bedrogen uit. Schade en vertragingen kunnen tot zijn verbazing voor zijn rekening 
zijn en de problemen die gepaard gaan met deze schade bezorgen hem naast vele 
slapeloze nachten ook vaak een financiële kater. 
 
In het bovenstaande betoog is er echter een rode draad te vinden - men zou zelfs 
kunnen zeggen: een gulden regel - waardoor heel wat problemen op voorhand kunnen 
worden vermeden. 
 
Deze luidt: 
“Ken uw verantwoordelijkheden en zet uw afspraken en opmerkingen op papier!” 
 
Men doet dit best zo snel mogelijk, vanaf de eerste gesprekken. Van bij de start maakt 
men als goede vrienden afspraken. Later, als de relaties mogelijk onzeker of verzuurd 
zijn en men oplossingen moet vinden, kan men terugvallen op goede afspraken.  
Wat vooraf wordt bepaald en vastgelegd op papier is meestal duidelijk en heeft 
bewijswaarde voor elke betrokkene. Men beschrijft en bespreekt de dingen best zo 
gedetailleerd mogelijk om misverstanden en misinterpretaties te vermijden.  
 
Een goed contract met de architect is ten stelligste aan te raden.  
Dit document zal de basis vormen voor een goede communicatie tussen bouwheer en 
architect. Een goede verstandhouding tussen beiden is essentieel voor het slagen van 
het bouwproject. 
 
Het contract met de aannemer is noodzakelijk gebaseerd op het lastenboek dat is 
opgesteld door de architect. Dit lastenboek legt de te gebruiken materialen en 
verwerkingstechnieken zo gedetailleerd mogelijk vast. 
De architect heeft het opgesteld met de nodige zorgvuldigheid en vakkennis. Het 
omschrijft de opdracht van de aannemer.  
Hoewel de architect geen contractpartij is van de aannemer, kennen ze beiden de 
inhoud van het project. De ene omdat hij het heeft ontworpen en bedacht, de andere 
omdat het de opdracht inhoudt waarover hij gecontracteerd heeft. 
Essentieel is dat de bouwheer er zich van onthoudt afspraken te maken met de 
aannemer die tegenstrijdig zijn aan wat hij met de architect heeft afgesproken of wat 
deze laatste heeft voorgeschreven.  
 
De communicatie tussen de drie hoofdspelers in het bouwproces - bouwheer, architect 
en aannemer - is duidelijk van groot belang. De rol van de bouwheer is hierin niet te 
miskennen. Hij is tenslotte de gezamenlijke contractpartij van beiden. 
 
Sinds enige jaren is het ook bij wet verplicht de veiligheid op de werf te waarborgen. 
Hiertoe stelt de architect of de bouwheer een veiligheidscoördinator aan. Deze gaat na 
of er op de werf onder veilige omstandigheden wordt gewerkt. 
Wordt er geen veiligheidscoördinator aangesteld, dan is de werf wettelijk niet in orde 
en kan de bevoegde overheid de werf stil leggen.  
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Wanneer er echter een ongeluk gebeurt op een werf zonder veiligheidscoördinator dan 
kan hij die de veiligheidscoördinator moest aanstellen aansprakelijk worden gesteld 
voor het ongeval. 
 
Een laatste belangrijke figuur die in dit besluit moet genoemd worden is de buur.  
De bouwheer schuwt de communicatie met hem niet. Ze worden tenslotte buren en 
buren zijn en blijven best goede vrienden.  
Bouwen of verbouwen houdt hoe dan ook risico’s in, zeker voor de nabuur. Hij wordt in 
het bouwproces echter niet betrokken als contractpartij. Toch kan ook met hem één 
en ander op papier worden gezet, dit door middel van een plaatsbeschrijving. 
De staat van de eigendom van de buur wordt beschreven en vastgelegd in foto’s. Doet 
er zich schade voor aan de eigendom van de buur door de bouwwerkzaamheden, dan 
is deze te toetsen aan de oorspronkelijke toestand zodoende de schade doeltreffend 
te kunnen herstellen. 
 
Naast de contracten en wat vooraf op papier wordt vastgelegd, worden er vaak verder 
in het bouwproces nog afspraken gemaakt en zaken beslist. Ook die afspraken zet 
met best op papier. Na het gesprek wordt er een bevestigende brief gestuurd om wat 
mondeling werd overeengekomen te bevestigen. Zijn de beslissingen essentieel voor 
een verder goed verloop, van de werken dan aarzelt men niet deze per aangetekende 
brief te bevestigen. Men moet dit zien als een adequaat communicatiemiddel en niet 
als een dreigement. Daarenboven worden wederkerige contracten per definitie niet 
eenzijdig gewijzigd. 
 
Algemeen worden de professionelen in het bouwproces - aannemer, architect en 
technische adviseurs - vaak aansprakelijk gesteld voor fouten die gebeuren en schade 
die ontstaat. De bouwheer heeft als contractpartij en initiatiefnemer van het project 
echter ook duidelijke verantwoordelijkheden. Het is van belang dat hij deze kent en 
opneemt. Om zijn verantwoordelijkheden te kennen leest hij zijn contracten. Miskent 
hij zijn verantwoordelijkheid dan loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld - 
vaak echter samen met zijn professionele raadgevers en uitvoerders - om de schade 
die hij zelf heeft, te dragen of de schade aan derden te vergoeden. 
Lapt hij zelf wetten en verordeningen aan zijn laars, dan is hij onmiskenbaar 
aansprakelijk, bijvoorbeeld wanneer hij bouwt zonder bouwvergunning of zonder 
architect. 
 
Tot slot van deze thesis werden in een brochure voor de bouwheer zijn 
verantwoordelijkheden op een rij gezet.  
De brochure ‘Ik bouw en ken mijn verantwoordelijkheden’ vindt u als bijlage. 
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1991 
 
4 april, Bergen  39 
25 juni, Bergen  37 
18 december, Kh. Charleroi 59 
 
1992 
 
30 maart, Gent  41 
10 juni, Rb. Aarlen  51 
22 oktober, Kh. Turnhout 57 
 
1993 
 
9 november, Gent  24,85 
 
1994 
 
11 februari, Rb. Brussel 94 
22 april, Cass.   40 
15 september, Cass.   48,83 
2 november, Antwerpen 73 
 
1995 
 
16 juni, Cass.   92 
22 februari, Rb. Gent  29 
 
1996 
 
26 januari, Rb. Brussel 54 
29 oktober, Kh. Charleroi 66,70 
6 december, Bergen  59 
 
1997 
 
29 januari, Bergen  39 
22 september, Rb. Nijvel 86 
1 december, Antwerpen 39 

 
1999 
 
15 maart, Corr. Antwerpen 29 
 
 
2002 
 
8 januari, Arbh. Antwerpen 59 
7 maart, Antwerpen  75 
 
 
2003 
 
20 juni, Gent   94 
14 oktober, Antwerpen 32 
 
2004 
 
29 oktober, Cass.  75 
 
2005 
 
25 maart, Cass.  74 
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Appendix I 

 

Wet van 20 februari 1939 - Wet op de bescherming van den titel en van 

het beroep van architect. 

 
Artikel 1.  

§ 1. Niemand mag den titel voeren van architect, noch het beroep ervan uitoefenen, indien hij niet in het bezit 

is van een diploma, waaruit blijkt dat hij met goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereischt 

zijn voor het bekomen van dit diploma. 

 

 § 2. Onverminderd de §§ 1 en 4 en de artikelen 7 en 12 van deze wet, mogen de Belgen en de onderdanen 

van de andere lid-Staten van de Europese Gemeenschap of van een andere Staat die partij is bij het Akkoord 

over de Europese economische ruimte in België de titel van architect voeren en het beroep ervan uitoefenen 

als zij in het bezit zijn van een diploma, een certificaat of een andere titel als bedoeld in de bijlage bij deze 

wet, zoals die is gewijzigd door de gepubliceerde bijwerkingen overeenkomstig artikel 7, lid 2, van richtlijn 

85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en 

andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de 

daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten. Die bijwerkingen 

worden volledig in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

 § 3. De Belgen en de onderdanen van de overige (lidstaten van de Europese Gemeenschap of van een andere 

Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte) die voldoen aan de in de 

bijlage bij deze wet gestelde voorwaarden mogen gebruik maken van hun wettige in de (Staat) van oorsprong 

of van herkomst gevoerde opleidingstitel en - eventueel - van de afkorting daarvan in de taal van deze Staat.  

De Koning kan voorschrijven dat de opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong gevolgd wordt door de 

naam en de plaats van de instelling of de examencommissie die deze heeft verleend. 

 

  Wanneer de opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong of van herkomst in België kan verward worden 

met een titel waarvoor in het Koninkrijk een aanvullende opleiding vereist is die de begunstigde niet heeft 

gevolgd, kan de Koning voorschrijven dat deze zijn opleidingstitel van de Lid-Staat van oorsprong of van 

herkomst voert in een passende vorm die Hij voorschrijft 

 

§ 4. De bevoegde overheden onderzoeken de diploma's, certificaten en andere titels met betrekking tot het 

onder de voornoemde richtlijn 85/384/EEG vallende gebied, die werden verworven buiten de Europese Unie 

als die diploma's, certificaten of andere titels in een andere lid-Staat werden erkend, alsook de in een andere 

lid-Staat verworven opleiding en/of de beroepservaring. 
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  Art. 2. (opgeheven)  

 

  Art. 3. (opgeheven)  

 

  Art. 4. De Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren moeten een 

beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de 

uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om 

toelating tot bouwen is opgelegd. Wat betreft de openbare instellingen en de particulieren, mogen er 

afwijkingen toegestaan worden door den Gouverneur, op voorstel van het Schepencollege der gemeente, 

waar de werken moeten uitgevoerd worden. Bij een koninklijk besluit worden de werken aangeduid 

waarvoor de medewerking van een architect niet verplichtend zal zijn. 

 

  Art. 5. De ambtenaars en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen 

mogen, buiten hun functies niet als architect optreden. Van die bepaling wordt afgeweken ten behoeve van de 

architecten die een der voornoemde hoedanigheden slechts verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor 

een vak dat verband houdt met de architectuur of de bouwtechniek. Van die bepaling wordt eveneens 

afgeweken ten voordele van de architecten-ambtenaren die de plannen van hun persoonlijke woning willen 

opstellen en ondertekenen en toezicht willen uitoefenen op de desbetreffende bouwwerken.  

 

  Art. 6. Het uitoefenen van het beroep van architect is onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of 

private werken. 

 

  Art. 7. De personen van Belgische nationaliteit, die geboren zijn voor 1 Januari 1907, mogen:1° Indien zij 

algemeen bekend staan als het beroep van architect uitoefenend, den titel van architect blijven voeren en het 

beroep ervan blijven uitoefenen;2° Indien zij gedurende ten minste tien jaar als tekenaar werkzaam zijn 

geweest bij een of meer architecten, welke als zodanig algemeen bekend staan of in de kantoren waar 

inzonderheid ontwerpen van architectuur worden opgemaakt, er toe gemachtigd worden den titel van 

architect te nemen en het beroep er van uit te oefenen, onder voorbehoud dat zij voor de centrale 

examencommissie een bijzondere proef tot het vaststellen van hun beroepsbekwaamheid afleggen. De 

voorwaarden dier bijzondere proef worden bepaald door den Koning. De Belgen, die geboren zijn gedurende 

de periode van 1 Januari 1907 tot 31 December 1916, zijn ertoe gemachtigd den titel van architect te voeren 

en het beroep ervan uit te oefenen, op voorwaarde dat zij het bewijs leveren van voldoende vakkennis. Dit 

bewijs zal moeten geleverd worden voor een commissie, ingesteld door den Minister van Openbaar 

Onderwijs en binnen een termijn van één jaar, ingaande op den datum waarop het besluit tot samenstelling 

dier commissie in het Staatsblad is bekendgemaakt. De Belgen, die geboren zijn gedurende diezelfde periode 

van 1 Januari 1907 tot 31 December 1916 en die in het bezit zijn van een diploma of een getuigschrift van het 

einde der studiën in de bouwkunst, uitgereikt door een instelling, welke ingericht of erkend door den Minister 

van Openbaar Onderwijs of door den Dienst voor het technisch onderwijs, zijn er van vrijgesteld dit bewijs te 

leveren, mits voorlegging, evenwel, aan bedoelde commissie, van de bekwaamheidsakte welke hun werd 
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uitgereikt. Deze akte moet voorzien worden van het zegel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. De 

houders van een diploma of van een getuigschrift van het einde der studiën in de bouwkunst, door dezelfde 

instellingen uitgereikt aan de leerlingen die hun studiën doen op het ogenblik dat deze wet wordt 

afgekondigd, zijn onderworpen aan de bepalingen der vorenstaande paragraaf van dit artikel. 

 

  Art. 8. De architecten van vreemde nationaliteit (andere dan onderdanen van de (Lid-Staten van de 

Europese Gemeenschap of van een andere Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese 

Economische Ruimte)) mogen in België de bouwkunst uitoefenen en het voordeel genieten der bepalingen 

van deze wet, voor zoover de wederkerigheid in hun land van herkomst aangenomen is. De voorwaarden der 

wederkerigheid zullen geregeld worden door diplomatieke overeenkomsten. 

Bovendien mag aan de personen van vreemde nationaliteit (andere dan onderdanen van de (LidStaten van de 

Europese Gemeenschap of van een andere Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese 

Economische Ruimte)) bij koninklijk besluit de toelating verleend worden om als architect in België op te 

treden. De aanvragen om toelating moeten gericht worden aan den Minister van Openbaar Onderwijs; de 

toelating zal mogen beperkt worden.  

 

  Art. 9. (opgeheven) 

 

  Art. 10. Wie zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn, in het openbaar den titel van architect toekent, wordt 

gestraft met een geldboete van 200 tot 1,000 frank.Wordt gestraft met een geldboete van 100 tot 500 frank, 

hij die in het openbaar den door hem gevoerden titel verandert door een schrapping of toevoeging van 

woorden. 

Overtreding van artikel 4, eerste lid, wordt gestraft met geldboete van tweehonderd frank tot duizend frank.  

 

  Art. 11. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 

200 tot 1,000 frank, of met een van die straffen alleen, hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, uitreikt of 

zich aanbiedt voor het uitreiken van de diploma's, getuigschriften of om het even welke attesten, welke den 

titel van architect, met of zonder nadere bepaling, toekennen, of welke door de bewoordingen waarin zij zijn 

opgesteld, het uiterlijk voorkomen hebben van het diploma van architect. De diploma's of getuigschriften 

worden verbeurdverklaard en vernietigd. Hoofdstuk VII van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht 

alsmede artikel 85 van hetzelfde Wetboek zijn toepasselijk op dit misdrijf. 

 

  Art. 12. Mogen optreden in hoedanigheid van architect, doch blijven onderworpen aan de bepalingen van de 

artikelen 5, 6 en 9 van deze wet:a) De ingenieurs die gediplomeerd werden overeenkomstig de wetten op het 

toekennen der academische graden;b) De ingenieurs, die hun diploma bekomen hebben aan een Belgische 

universiteit, zoals zij bepaald werd bij bedoelde wetten, of in een daarmede gelijkgestelde instelling;c) De 

officieren der genie of der artillerie die uit de applicatieschool komen;d) De personen, die door de commissie 

ingesteld krachtens de wet van 11 September 1933, ertoe worden gemachtigd een titel van burgerlijk 

ingenieur met of zonder aanduiding te voeren. 
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Appendix II 

Aanbeveling aangaande de toepassing van artikel 20 van het reglement 
op de beroepsplichten 
(Contract Architect -Opdrachtgever) 

 Overzicht  

Artikel 1:     De noodzaak van een geschreven overeenkomst 

Artikel 2:     Tijdstip waarop de overeenkomst dient ondertekend te worden 

Artikel 3:     Inhoud van de overeenkomst 

3.1.     Identificatie van de partijen 

3.2.     Identificatie van de bouwplaats 

3.3.     Bepaling van het bouwwerk 

3.4.     Opdracht en verplichting van de architect 

3.5.     Ereloon van de architect 

3.6.     Aansprakelijkheid van de architect en verzekering 

3.7.     Auteursrechten 

3.8.     Verplichting van de bouwheer 

3.9.     Oplevering 

3.10.    Einde van de overeenkomst en van de opdracht van de architect 

3.11.    Vervroegde opzegging 

3.12.    Referenties en toekenning van rechtsbevoegdheid 
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Artikel 1: De noodzaak van een geschreven overeenkomst 

Artikel 20 van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985, bevestigt de 
noodzaak van een geschreven overeenkomst. 

Deze overeenkomst dient de voornaamste elementen van de betrekkingen tussen de bouwheer en de architect 
nauwkeurig te preciseren, in overeenstemming met de onderverdeling van de opdracht zoals omschreven in 
dit artikel. 

Hetgeen tussen de partijen werd overeengekomen en gepreciseerd moet schriftelijk vastgelegd worden; 
inzake de bewijsvoering, zoals geregeld door het Burgerlijk Wetboek, meer bepaald in artikel 1341, geldt dit 
als vanzelfsprekend. 

Het is aan te raden ook elke andere opdracht, dan de normale opdracht, schriftelijk vast te leggen. 

Artikel 2: Tijdstip waarop de overeenkomst dient ondertekend te worden 

De overeenkomst dient zo spoedig mogelijk ondertekend te worden. 

Zodra de opdracht waarmee hij gelast wordt omschreven is, dient de architect, samen met zijn cliënt, het 
architectuurontwerp te verduidelijken. 

Het is in het belang van de bouwheer dat hij de draagwijdte van zijn verbintenis kent. De architect van zijn 
kant moet zijn opdracht en zijn vergoeding kennen. 

In sommige gevallen kan de omvang van de opdracht niet van bij het begin gepreciseerd worden; de partijen 
komen dan ten minste overeen dat ze hun voorafgaande intenties via briefwisseling aan mekaar te kennen 
zullen geven. 

In andere gevallen wordt een overeenkomst ondertekend voor het maken van een voorstudie en een analyse 
van programma en budget, of wordt een protocol of een intentieverklaring voor de voorbereidende fase van 
het architectuurontwerp - met omschrijving van de inhoud - ondertekend. 

Welke formule men ook toepast, twee essentiële elementen dienen ondubbelzinnig vastgelegd te worden: de 
vrijheid voor elke partij om aan de onderhandelingen een einde te stellen en de wijze van vergoeding van de 
architect. 

Artikel 3: Inhoud van de overeenkomst 

Aangezien zich veel verschillende situaties kunnen voordoen is het de Orde niet mogelijk om een 
eenvormige overeenkomst op te leggen. 

De Orde kan evenwel, ten indicatieven titel, verschillende modelovereenkomsten voorstellen. 

De architect gaat volgende elementen na en preciseert ze: 

3.1. Identificatie van de partijen 

De bouwheer dient volledig geïdentificeerd te worden; als het een natuurlijke persoon betreft dienen de naam 
(voor een gehuwde vrouw: de meisjesnaam), de voornamen, de burgerlijke stand, het beroep, de nationaliteit 
en de woonplaats vermeId te worden. 

Voor een privé-bouw en indien de bouwheer gehuwd is, is het raadzaam na te gaan of de echtgeno(o)t(e) 
eveneens de overeenkomst dient te ondertekenen. 
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Voor de rechtspersonen dienen de handelsnaam, de zetel, het eventuele nummer in het handelsregister en de 
organen die hen statutair vertegenwoordigen vermeld te worden. 

De architect dient de identiteit van de architect, of architecten die aan het project samenwerken en er de 
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van dragen, te vermelden. 

Als het om een associatie gaat zal de zetel vermeld worden. In geval van tussenkomst van niet-architecten, 
dient de opdracht van deze personen in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd te worden. 

3.2. Identificatie van de bouwplaats 

Voor zover ze reeds bekend is, moet de voorziene bouwplaats nauwkeurig gelokaliseerd worden. 

De overeenkomst zal een verklaring van de bouwheer bevatten aangaande zijn eigendomstitel of andere 
titels. 

Een verandering van bouwplaats geeft niet noodzakelijk aanleiding tot verbreking van de overeenkomst. 

3.3. Bepaling van het bouwwerk 

De overeenkomst vermeldt om welke categorie van bouwwerk het gaat (volgens de referentienormen), 
evenals het programma en het budget. 

De architect informeert de bouwheer aangaande de mogelijke wijzen van gunning van een opdracht aan de 
aannemer en de partijen komen ter zake overeen. 

3.4. Opdracht en verplichting van de architect 

De opdracht van de architect wordt omschreven in overeenstemming met artikel 20 van het Reglement van 
Beroepsplichten en met de aanbevelingen van de Orde ter zake. 

Het is daarenboven nuttig aan te stippen dat: 

• behoudens uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, de architect ermee belast is te controleren of de 
uitgevoerde werken in overeenstemming zijn met hetgeen werd overeengekomen en met de regels 
van de kunst; deze controle houdt enkel een algemene leiding der werken in, met uitsluiting van een 
permanent toezicht;  

• wanneer de bouwheer technische raadgevers aanduidt om bepaalde problemen te behandelen, het 
aan de architect toekomt om de nodige richtlijnen te geven teneinde de respectieve controles te 
coördineren en dat deze technische raadgevers zelf de verantwoordelijkheid van bedoelde controles 
en hun uitvoering blijven dragen;  

• in geval de technische raadgevers afzonderlijk optreden, de architect er zich van vergewist dat de 
studies van deze raadgevers overeenstemmen met het architectuurontwerp en dat hij er de 
coördinatie en integratie van op zich neemt. Hij staat evenwel niet in voor de controle van die 
technische studies die niet tot zijn bevoegdheid behoren.  

Wanneer twee of meer architecten gelijktijdig of achtereenvolgens optreden, dient de opdracht, waarmee elke 
architect zal belast worden, aangeduid te worden. 

De overeenkomst kan tevens de termijn aanduiden binnen dewelke de architect zijn prestaties moet 
volbrengen. 

In dat geval dient de architect de nodige aandacht te schenken aan de gevolgen inzake de waarborgen die zijn 
verzekeringscontract biedt in geval van niet gerechtvaardigde overschrijding van de overeengekomen 
termijnen. 
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De architect kan eventueel met aanvullende of bijkomende opdrachten belast worden, zoals: 
presentatiemaquette, bijkomende kopieën van plans en documenten, opdrachten inzake de periodieke 
herziening van het budget, uitvoeringstype van de uitrusting, planning van de werf enz... 

3.5. Ereloon van de architect 

De overeenkomst legt nauwkeurig de wijze van vaststelling der erelonen vast (berekeningsbasis en 
berekeningsvoeten); ze stelt de data van opeisbaarheid en van betaling vast. 

De overeenkomst zal tevens de aanpassing aan de evolutie van de index en de nalatigheidsintresten 
vaststellen evenals hun wijze van toepassing. 

Tenslotte bepaalt de overeenkomst ook de eventuele vergoeding van kosten zoals verplaatsingskosten, 
uitzonderlijke representatiekosten, enz... 

Ze zal het toepasselijk uurtarief vermelden voor eventuele bijkomende prestaties, bepaald in de 
overeenkomst. 

3.6. Aansprakelijkheid van de architect en verzekering 

De overeenkomst maakt melding van de verzekeringswaarborg of waarborgen geldend in het raam van de 
opdracht. Dit betreft enerzijds de architect, en anderzijds de bedoelingen van de andere partners in de 
bouwhandeling en meer bepaald van de bouwheer. 

(Zie alinea 2 van artikel 15 van het Reglement van Beroepsplichten.) 

Het is wenselijk dat de architect in de overeenkomst aanstipt dat hij niet instaat voor de financiële gevolgen 
van de vergissingen en fouten van de andere partners bij het bouwen zoals, de aannemer, de ingenieur, enz...; 
noch dat hij aansprakelijk kan gesteld worden voor de verborgen conceptiegebreken van materialen en 
gefabriceerde of geprefabriceerde elementen. 

De architect kan nog met zijn cliënt overeenkomen dat hij ten opzichte van de bouwheer geen enkele 
aansprakelijkheid in solidum aanvaardt met een andere partij in het bouwgebeuren. 

3.7. Auteursrechten 

De overeenkomst bepaalt de rechten van de architect hieromtrent. 

Ze zal eventueel voorzien in het recht dat de architect zich voorbehoudt om eenzelfde project te reproduceren 
of opnieuw te gebruiken. 

3.8. Verplichting van de bouwheer 

De overeenkomst legt de verplichting van de bouwheer vast. 

Bij wijze van voorbeeld: 

• de bouwheer bepaalt en zorgt voor het nodige budget voor het vastgestelde programma en zorgt 
ervoor dat de kredieten bijtijds vrijgegeven worden; hij brengt de architect op de hoogte van de 
bedragen die aan de aannemer gestort worden;  

• de bouwheer ondertekent alle aanvragen nodig voor het bekomen van de vergunningen voor de 
overeengekomen werken en oefent persoonlijk alle middelen van beroep uit tegenover de betrokken 
overheid of tegenover derden. Alle administratieve of burgerlijke documenten betreffende het 
ontwerp worden zonder verwijl aan de architect overgemaakt;  
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• de bouwheer kiest competente bouwvakkers die een bewijs van erkenning en registratie kunnen 
voorleggen. De bouwheer houdt in zijn keuze ook rekening met de solvabiliteit van de uitvoerders 
en met de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid;  

• vanaf de aanvang der werken moet de bouwheer het gebouw verzekeren tegen risico's van brand, 
waterschade, storm, hagel, sneeuw, glasbreuk, burgerlijke aansprakelijkheid van het gebouw, 
lichamelijke schade aan bezoekers;  

• van bij de voorlopige oplevering moet de bouwheer het gebouw onderhouden als een goede 
huisvader; hij zorgt voor de toegankelijkheid ervan en neemt alle nodige schikkingen met het oog op 
de uitbatingsmogelijkheden.  

De bouwheer dient daarenboven de werken die hij zelf uitvoert te beëindigen volgens de regels van de kunst 
en binnen de overeengekomen termijnen. 

3.9. Oplevering 

De overeenkomst preciseert de verplichtingen van de partijen bij de opleveringen. 

Ze bevestigt tenslotte dat de opleveringen schriftelijk dienen te gebeuren, in de vorm van tegensprekelijk 
opgestelde notulen, door alle partijen ondertekend. 

De wederzijdse handelingen bij de oplevering, zoals de betaling van het saldo van de aanneming, de 
bezetting, de onvoorwaardelijke inbezitname kunnen gelden als voorlopige oplevering. 

Het is nuttig eraan te herinneren dat de partijen kunnen overeenkomen dat de voorlopige oplevering de 
aanvaarding inhoudt, in hoofde van de bouwheer, van het bouwwerk in zijn zichtbare staat en derhalve het 
beginpunt uitmaakt van de tienjarige waarborg. 

Bij gebrek aan preciseringen in de overeenkomst beschouwt de rechtspraak dat de tienjarige 
aansprakelijkheid ingaat vanaf de definitieve oplevering. 

 

3.10. Einde van de overeenkomst en van de opdracht van de architect 

Indien de definitieve oplevering niet werd aangevraagd binnen de in het lastenboek voorziene termijnen, is 
het einde van de opdracht van de architect bepaald op de datum die voor  deze definitieve oplevering werd 
voorzien. 

3.11. Vervroegde opzegging 

De overeenkomst bepaalt de voorwaarden van een dergelijke opzegging en de eventuele 
schadeloosstellingen. 

3.12. Referenties en toekenning van rechtsbevoegdheid 

De overeenkomst bepaalt nauwkeurig de referentie-elementen betreffende de wederzijdse verplichtingen van 
de partijen: wetgeving, plichtenleer, normen, barema's, aanbevelingen, enz.. . 

De overeenkomst bepaalt welke instanties bevoegd zijn om de geschillen tussen de partijen te behandelen. 
(Hoven, Rechtbanken, Arbitragekamers, Raden van de Orde, enz...) 

 Goedgekeurd door de Nationale Raad in zijn zitting van 11 oktober 1985. 
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Appendix III 

Voorbeeldovereenkomst tussen de opdrachtgever en de ontwerper 
(n.v. Protect – Verzekeringsmaatsschappij) 
 
TUSSEN:  
. 
 
hierna genoemd "OPDRACHTGEVER"1 
 
EN: 
. 
 
hierna genoemd "ONTWERPER" 
 

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 
Artikel 1 : Bouwplaatsgegevens en bepaling van de bouwwerken 
 
- Het bouwwerk omvat ......................................................................................................................................... 
- Het bouwwerk is gelegen ................................................................................................................................... 
- Kadastraal gekend onder ……………………………. afdeling, sectie ………….. nr. ..................................... 
- De OPDRACHTGEVER verklaart eigenaar te zijn van de grond, verkregen bij authentieke akte van ............. 
 
De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat :de eigendomstitels, de juiste 
terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten, de stedenbouwkundige voorschriften en alle nodige 
inlichtingen. 
 
Om het ontwerp te kunnen opmaken verzamelt de ONTWERPER inlichtingen o.a. bij de verschillende 
administraties en regies in naam en voor rekening van de OPDRACHTGEVER. 
 
De OPDRACHTGEVER stelt de ONTWERPER in kennis van alle werkelijke en persoonlijke lasten alsmede 
van alle gebeurlijke openbare of private erfdienstbaarheden met betrekking tot het erf waarop gebouwd zal 
worden. Indien nodig met zijn landmeter duidt de OPDRACHTGEVER de juiste terreinbegrenzing aan. 
 
De werken moeten worden opgevat in functie van het programma dat de OPDRACHTGEVER aan de 
ONTWERPER heeft voorgelegd met het oog op een verwezenlijking voor een waarde van een project met 
een budget van …………….... EUR, exclusief BTW. Dit budget is benaderend en omvat2: 
 
- een instapklare woning, exclusief schilderwerk [eventueel aan te vullen] 
- een gesloten ruwbouw [eventueel aan te vullen] 
- een afgewerkte woning, exclusief [de niet inbegrepen delen aanvullen: open haard, sanitair, keuken, 
electriciteit] 
 
Dit bedrag geldt enkel als raming. Het geldt niet als een overeengekomen kostprijs met de ONTWERPER en 
houdt geen enkele aansprakelijkheid in van de ONTWERPER i.v.m. de uiteindelijke kostprijs voor het 
project mocht deze in een later stadium om welke reden ook overschreden worden, tenzij de overschrijding 
van het budget te wijten zou zijn aan een contractuele tekortkoming van de ONTWERPER. De uiteindelijke 
kostprijs wordt bepaald tussen de OPDRACHTGEVER en de aannemers. 

                                                 
1 Indien de OPDRACHTGEVER getrouwd is, bij voorkeur de andere echtgenoot betrekken en hun 
  huwelijksvermogenstelsel vermelden (scheiding van goederen, enz.). Indien de OPDRACHTGEVER een 
handels- of 
  ambachtsonderneming is, moet het K.B.O.-nummer worden vermeld. Indien één van de partijen een 
rechtspersoon is, 
  moet worden vermeld door wie zij voor deze overeenkomst vertegenwoordigd wordt. 
2 Schrappen wat niet past. 
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Artikel 2 : Opdracht en verplichtingen van de ONTWERPER 
 
2.1. Opdracht 
 
De OPDRACHTGEVER vertrouwt aan de ONTWERPER de opdracht toe: 

o Volledige opdracht (ontwerp, controle, andere taken) 
OF: 

o Ontwerpopdracht 
OF: 

o Controle van de uitvoering. 
 
In geval van de toekenning van een gedeeltelijke opdracht of verbreking van de overeenkomst door de 
OPDRACHTGEVER, erkent de OPDRACHTGEVER dat de ONTWERPER hem heeft geïnformeerd dat de 
werken niet kunnen uitgevoerd worden zonder controle van een andere ontwerper. 
 
De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk dat, ten einde te voldoen aan deze wettelijk verplichtingen, hij de 
controle op de uitvoering zal toewijzen aan een andere ontwerper en de coördinaten van deze laatste zal 
meedelen aan de ONTWERPER. De ONTWERPER zal, in voorkomend geval, de Orde van Architecten en 
de overheidsinstantie die de vergunning heeft afgeleverd kennis geven van zijn gedeeltelijke opdracht. 
 
De OPDRACHTGEVER zal de ONTWERPER vrijwaren voor alle financiële gevolgen van de 
tekortkomingen van de OPDRACHTGEVER op de wettelijke en contractuele bepalingen met betrekking tot 
de aanstelling van een ontwerper belast met de controle die aan de ONTWERPER ten laste zouden worden 
gelegd. 
 
De OPDRACHTGEVER ontslaat in voorkomend geval de ONTWERPER van elke aansprakelijkheid voor 
de ontwerpfouten in de plannen die de ONTWERPER tijdens een normale werfcontrole had kunnen 
vaststellen en herstellen zonder dat dit op dat ogenblik schade voor de OPDRACHTGEVER zou veroorzaakt 
hebben. 
 
2.2. Ontwerp Opdracht 
 
Het ontwerp omvat : 
 
• de studie van het programma met inbegrip van de nodige onderzoeken van de grond 
• opmaken van schetsontwerpen (ten hoogste drie voor een zelfde terrein of een zelfde programma; elke 

bijkomende schets verleent recht op een bijkomende vergoeding) 
• opmaken van het voorontwerp;  
• opmaken en samenstellen van het administratief bouwaanvraagdossier 
• opmaken van het uitvoeringsontwerp ; dit laatste omvat (2 voorbeelden) 
 
(i)  Het opstellen van het aanbestedingsdossier (plannen, bestekken en meetstaten) van de volgende 

loten : 
- ruwbouw, pleisterwerk en vloeren, 
- timmer- en schrijnwerk, 
- dakwerken, 
- elektriciteit, 
- verwarming 
- sanitair. 

 
(ii)  Indien bepaalde deeltaken niet uitgevoerd worden door de ONTWERPER : 

Het opstellen van het aanbestedingsdossier voor de volgende loten OF met uitsluiting van de 
volgende loten : 

 
• de coördinatie van eventuele sonderingen alsmede de gespecialiseerde studies van 

stabiliteit, akoestiek, en van technische uitrustingen zoals HVAC, elektriciteit, enz… ; 
deze coördinatie houdt geen verplichting in tot controle van de resultaten van de studie, 
waarvoor enkel de uitvoerders van de studies aansprakelijk zijn; 
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• De nodige maatregelen voor de aanbesteding : 
- Medewerking bij beoordeling van de offerten en toewijzing. 
- Het opmaken van detailplannen teneinde de aannemer in staat te stellen 

de architecturale opdracht te begrijpen en uit te voeren. 
 
2.3. Controle op de uitvoering 
 
De controle op de werken omvat de algemene controle op de uitvoering, conform aan de goedgekeurde 
plannen en de regels van de kunst.  
 
De controle houdt geen bestendig toezicht of leiding van de werken in en is een nazicht van wat de aannemer 
heeft uitgevoerd of op dat ogenblik uitvoert.  De controle op de uitvoering van de werken houdt enkel een  
algemeen nazicht van de werken in, met uitsluiting van het permanent toezicht op de verwerking van de 
materialen, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is. De ONTWERPER kan derhalve niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge van zijn controle reeds uitgevoerde werken 
moeten afgebroken of gewijzigd worden. De ONTWERPER is evenmin verantwoordelijk voor de 
gebeurlijke vertraging te wijten aan of gevolgen van de weigering van de aannemer om zijn fouten te 
herstellen. 
 
De controle zal onder meer worden uitgevoerd door werfbezoeken waarvan de ONTWERPER het tijdstip en 
de frequentie autonoom bepaalt in functie van de aard en de vooruitgang van de werken. De 
OPDRACHTGEVER aanvaardt dat de ONTWERPER op afdoende wijze zal aangetoond hebben dat hij zijn 
taak om de werken te controleren op afdoende wijze heeft uitgevoerd wanneer hij tijdens de werken de werf 
minstens [AANVULLEN: x maal per week] bezoekt. 
 
Van elk werfbezoek zal een genummerd verslag worden opgesteld dat aan alle belanghebbenden zal bezorgd 
worden.  De mededeling per fax of e-mail geldt als bewijs van verzending.  Afwezigheid van reactie binnen 
de 5 werkdagen geldt als definitieve aanvaarding.  
 
De ONTWERPER voert persoonlijk de controle op de uitvoering van de werken uit, of hij stelt iemand aan 
met dezelfde wettelijke bevoegdheid als hijzelf om de periodieke bouwwerfbezoeken als controle op de 
uitvoering van de werken te doen. 
 
De ONTWERPER is niet verantwoordelijk indien de aannemer geen gevolg geeft aan de opmerkingen 
vermeld in de werfverslagen of weigert om de vereiste herstellingen en/of aanpassingen uit te voeren. 
 
 
2.4. Andere taken 
 
2.4.1 Bijstand bij de oplevering 
 
De ONTWERPER verleent bijstand bij de oplevering van de werken tussen aannemers en 
OPDRACHTGEVER. De taak van de ONTWERPER bestaat er bij de oplevering van de werken in de 
OPDRACHTGEVER bij te staan en te oordelen of het werk door de aannemer of de aannemers 
overeenkomstig de plannen en het bestek uitgevoerd is. Hij gaat na of eventuele tekortkomingen dienen 
aanleiding te geven tot herstelling of weigering van de oplevering. 
 
2.4.2. Nazicht van de rekeningen 
 
De ONTWERPER verleent bijstand bij het nazicht van de rekeningen. Hij onderzoekt de toestand van het 
werk, de aanvragen tot betaling van voorschotten en de verrekening van minder of meer uitgevoerd werk. Hij 
stelt de voorstellen tot voorlopige of definitieve betaalstaten op of verleent in voorkomend geval hieraan zijn 
medewerking. 
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2.5. Grenzen van de taak van de ONTWERPER 
 
2.5.1. De ONTWERPER is niet de gevolmachtigde of de lasthebber van de OPDRACHTGEVER 
 
2.5.2.  Aard van de verbintenissen 
 
De overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de ONTWERPER zijn opdracht vervult door tijdig de 
nodige prestaties te leveren die zich opdringen door de aard en de belangrijkheid van de constructieve 
uitvoeringen. 
 
2.5.3. De hieronder vermelde prestaties maken geen deel uit van de overeenkomst, ze  maken deel uit van 
afzonderlijk overeen te komen vergoedingen : 
 
• De topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende 

eigendommen. 
• Het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz…. 
• Opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen 

hindernissen. 
• De eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, 

binnenuitrusting, tuinaanleg en andere gespecialiseerde technieken. 
• Het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen). 
• De studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting. 
• De administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren. 
• Deskundige onderzoeken. 
 
 
Artikel 3 : Veiligheid op de werf 
 
Dit artikel zal verschillend opgesteld zijn naargelang het de ONTWERPER (1) of de OPDRACHTGEVER 
(2) is die de coördinator(en) aanstelt. 
 
(1) Bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m² 
 
De ONTWERPER vestigt de aandacht van de OPDRACHTGEVER op de bepalingen van de Wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (in het bijzonder de 
artikels 14-32) en van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, waarvan de laatste wijziging werd ingevoerd bij K.B. van 19 januari 2005 (B.S., 27 januari 
2005). 
 
De ONTWERPER wijst er in het bijzonder op dat de studiefase van het project niet kan worden aangevat 
alvorens een coördinator-ontwerp is aangesteld en dat de uitvoering van de werken niet kan worden 
aangevangen alvorens een coördinator-verwezenlijking is aangesteld. 
 
De ONTWERPER zal een coördinator-ontwerp aanstellen. De ONTWERPER zal de verplichtingen die hem 
worden opgelegd door het K.B. van 25 januari 2001 in hoedanigheid van bouwdirectie belast met het 
ontwerp naleven en zal er in het bijzonder op toezien dat  de coördinator-ontwerp: 
 

1. op volledige en voldoende wijze de verplichtingen naleeft die de in voege zijnde regelgeving hem 
oplegt; 

 
2. bij alle stadia van alle activiteiten met betrekking tot de uitwerking, de wijzigingen en de 

aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk wordt betrokken; 
 

3. alle inlichtingen nodig voor de uitvoering van zijn taken ontvangt; desbetreffend wordt de 
veiligheidscoördinator uitgenodigd op alle vergaderingen belegd door de bouwdirectie belast met 
het ontwerp en ontvangt hij alle studies uitgevoerd door de bouwdirectie belast met het ontwerp 
binnen een termijn die hem toelaat zijn taken naar behoren te vervullen; 
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4. bij het eind van zijn opdracht aan de bouwheer of bouwheren, een exemplaar van het aangepast 
veiligheids- en gezondheidsplan, desgevallend van het aangepast coördinatiedagboek en van het 
post-interventiedossier overmaakt, tegen ontvangstbewijs. 

 
 
De ONTWERPER zal een coördinator-verwezenlijking aanstellen. De ONTWERPER zal de verplichtingen 
die hem worden opgelegd door het K.B. van 25 januari 2001 in hoedanigheid van bouwdirectie belast met de 
controle op de uitvoering naleven en zal er in het bijzonder op toezien dat  de coördinator-verwezenlijking: 
 

1. op volledige en voldoende wijze de verplichtingen naleeft die de in voege zijnde regelgeving hem 
oplegt; 

 
2. bij alle stadia van alle activiteiten met betrekking tot de uitwerking van het bouwwerk wordt 

betrokken; 
 

3. alle inlichtingen nodig voor de uitvoering van zijn taken ontvangt; desbetreffend wordt de 
veiligheidscoördinator uitgenodigd op alle vergaderingen belegd door de bouwdirectie belast met de 
uitvoering en de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering en ontvangt hij alle studies 
uitgevoerd door de bouwdirecties binnen een termijn die hem toelaat zijn taken naar behoren te 
vervullen; 

 
4. bij het eind van zijn opdracht aan de bouwheer of bouwheren, een exemplaar van het aangepast 

veiligheids- en gezondheidsplan, desgevallend van het aangepast coördinatiedagboek en van het 
post-interventiedossier, zoals voorzien in het K.B. van 25 januari 2001, overmaakt tegen 
ontvangstbewijs. 

 
Na de beëindiging van de opdracht van de coördinator-verwezenlijking, zal de OPDRACHTGEVER het 
post-interventiedossier moeten aanvullen en is hij verplicht om: 
 

• het bij elke notariële akte te voegen die wordt opgesteld met betrekking tot de volledige of 
gedeeltelijke vervreemding van het bouwwerk; 

• het ter beschikking van elke huurder te houden; 
• het ter beschikking van de veiligheidscoördinator of aannemers te houden bij latere 

werken. 
 
Deze aanstellingen gebeuren door de ONTWERPER in naam en voor rekening van de OPDRACHTGEVER 
en zullen het voorwerp uitmaken van afzonderlijke, schriftelijke overeenkomsten. De veiligheidscoördinator 
is geen onderaannemer van de ONTWERPER, noch een aangestelde in de zin van artikel 1384, 1e lid, B.W. 
 
De lasten en kosten ontstaan uit de tussenkomst van de coördinator-ontwerp en van de coördinator-
verwezenlijking zijn uitsluitend ten laste van de bouwheer. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om 
de kosten en erelonen van de veiligheidscoördinator rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator te betalen, na 
voorlegging van diens facturen door de ONTWERPER. 
 
(2) Bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m² 
 
De ONTWERPER vestigt de aandacht van de OPDRACHTGEVER op de bepalingen van de Wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (in het bijzonder de 
artikels 14-32) en van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, zoals deze van kracht zijn op de datum van het afsluiten van deze overeenkomst. 
 
De OPDRACHTGEVER zal één coördinator-ontwerp aanstellen tijdens de studiefase van het bouwwerk en, 
voor de aanvang van de uitvoering van de werken op de tijdelijke of mobiele werkplaats, één coördinator-
verwezenlijking, overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 25 januari 2001, waarvan de laatste 
wijziging werd ingevoerd bij K.B. van 19 januari 2005 (B.S.., 27 januari 2005).  
 
Deze aanstellingen zullen het voorwerp uitmaken van één of meerdere afzonderlijke, schriftelijke 
overeenkomsten. Deze aanstellingen gebeuren in naam en voor rekening van de OPDRACHTGEVER. De 
lasten en kosten ontstaan uit de tussenkomst van de coördinator-ontwerp en van de coördinator-
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verwezenlijking zijn uitsluitend ten laste van de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER verbindt er 
zich toe om de kosten en erelonen van de veiligheidscoördinator rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator te 
betalen. 
 
De bouwheer verbindt zich ertoe om de verplichtingen die hem worden opgelegd door het K.B. van 25 
januari 2001 na te leven. 
 
 
De ONTWERPER wijst er in het bijzonder op dat de studiefase van het project niet kan worden aangevat 
alvorens een coördinator-ontwerp is aangesteld en dat de uitvoering van de werken niet kan worden 
aangevangen alvorens een coördinator-verwezenlijking is aangesteld. 
Na de beëindiging van de opdracht van de coördinator-verwezenlijking, zal de bouwheer het post-
interventiedossier moeten aanvullen en is hij verplicht om: 
 

• het bij elke notariële akte te voegen die wordt opgesteld met betrekking tot de volledige of 
gedeeltelijke vervreemding van het bouwwerk; 

• het ter beschikking van elke huurder te houden; 
• het ter beschikking van de veiligheidscoördinator of aannemers te houden bij latere 

werken. 
 
 
Artikel 4 : Technische raadgevers 
 
Technische raadgevers zoals ingenieurs en / of andere specialisten worden met voorafgaande instemming van 
de ONTWERPER door de OPDRACHTGEVER aangeduid. De uitvoering van deze gespecialiseerde studies 
behoren niet tot de opdracht van de ONTWERPER. Hiervoor wordt afzonderlijke overeenkomsten 
opgemaakt tussen de technische raadgever en de OPDRACHTGEVER.  
 
De opdracht van de ONTWERPER  inzake de gespecialiseerde studies beperkt zich tot: 
 

• het verifiëren dat de studies van de technische raadgevers overeenstemmen met het 
architectuurontwerp; 

• het geven van de nodige richtlijnen teneinde de respectievelijke controles te coördineren; 
• de integratie van de  studies van de technische raadgevers in het architectuurontwerp.  

 
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor 
vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de controle op de werken met betrekking tot 
de gespecialiseerde studies. 
 
 
Artikel 5 : Intellectuele eigendomsrechten 
 
Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de ONTWERPER alle intellectuele eigendomsrechten op 
de plannen, studies, voorontwerpen, en het werk. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke 
reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en van het werk. 
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Artikel 6 : Kosten en erelonen3 
 
6.1. Bepaling van het ereloon 
 
Varianten 
 
(i) Het ereloon bedraagt EUR  … … … forfaitair exclusief BTW. 
 
(ii) Het ereloon bedraagt [CIJFER] % van het bedrag van de raming van de uitgevoerde werken, zoals 

bepaald in artikel 1 van deze overeenkomst. 
 
(iii) Het ereloon bedraagt [CIJFER] % van het bedrag van de uitgevoerde werken. 
 

Het ereloon wordt berekend op de totale waarde en / of kostprijs van de werken, inbegrepen deze die 
door de OPDRACHTGEVER zelf uitgevoerd worden, met inbegrip van eventuele prijsherzieningen.  
Waardeverminderingen zijn niet van toepassing bij de berekening van het ereloon.  Het ereloon wordt 
voorlopig berekend op basis van de raming in art. 1.  Het zal aangepast worden volgens de werkelijke 
kostprijs, inbegrepen de herzieningen.   
Voor de vaststelling van de voorschotten wordt het ereloon provisioneel begroot op [BEDRAG] 
exclusief BTW. 
 

(iv) Het ereloon wordt samengesteld als volgt: 
 
 * [X] % van de bouwprijs voor het opstellen van de ontwerpen, de uitvoerings- en detailplannen, 

de bestekken en lastenboeken, de coördinatie van de studies en  van alle taken die moeten leiden 
tot de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning. 

 
 * [X] per uur voor het vervullen van alle andere taken vanaf het ogenblik dat de 

stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd met uitzondering van het opstellen van 
detailplannen welke in het procentueel ereloon zijn inbegrepen voor zover de opstellen ervan 
[AANTAL] uur niet overschrijdt.  Deze taken omvatten zonder beperkend te zijn:  het opstellen 
van plaatsbeschrijvingen, de controle op de werken, het nazicht van de facturen, bijstand bij de 
keuze van materialen, de redactie van de werfverslagen, de redactie van de proces-verbalen van 
oplevering, het nazicht van de eindafrekening, de tijd voor het opstellen van detailplannen boven 
de [AANTAL] uur, enz. …  

 * Het bedrag van het ereloon kan nooit minder zijn dan [BEDRAG] of méér bedragen dan 
[BEDRAG]. 

 
             Voor de vaststelling van de voorschotten wordt het ereloon provisioneel begroot op [BEDRAG]  
             exclusief BTW. 
 
(v) Het ereloon wordt forfaitair bepaald op [BEDRAG] per m³.  De opmeting zal na de uitvoering 

gebeuren met inachtneming van volgende meetcode:  4 
 

Voor de vaststelling van de voorschotten wordt het ereloon provisioneel begroot op [BEDRAG] 
exclusief BTW. 

 
De B.T.W. op de erelonen is ten laste van de OPDRACHTGEVER. Deze is noch in de eenheidsprijs 
begrepen, noch in de berekeningen vervat. 

                                                 
 
3 Om te voldoen aan de vereiste van afzonderlijke onderhandelingen, zoals vereist door de Wet van 2 
augustus 2002 
   betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten 
   overeenkomsten inzake de vrije beroepen, is het aan te raden om de precieze cijfers/bedragen met de hand 
in te vullen. 
   Dit is voor de rechtspraak een indicatie dat over deze clausule afzonderlijk is onderhandeld. 
4 Te bepalen. 
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6.2. Vergoeding van bijkomende prestaties 
 
De ONTWERPER verbindt er zich toe om, na overeenkomst met de OPDRACHTGEVER diensten die niet 
zijn inbegrepen in zijn opdracht uit te voeren tegen een bijkomend ereloon dat, hetzij forfaitair zal worden 
vastgelegd in overleg tussen partijen, hetzij in regie zal worden vergoed tegen de volgende tarieven (excl. 
BTW): 
 
<functie> <bedrag> Euro/u5 
<kosten> <bedrag>/stuk (voorbeelden: fotokopie (EUR/A4 afdruk); planafdruk  (EUR/m²); plot (EUR/m²); 
secretariaat (EUR/pagina) kleurkopie, vergroting, verkleining, port- en koerierskosten (kostprijs); 
verplaatsingen (EUR/km) 
 
Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst. De 
impact van deze bijkomende diensten op de voorziene planning voor het Project wordt dan tevens begroot en 
desgevallend aangepast. 
 
 
6.3.  Opeisbaarheid van het ereloon 
 
Het ereloon voorzien in artikel 6.1. is opeisbaar als volgt: 
 
 [ ]  procent als voorschot 

 [ ] procent bij indiening dossier tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning 
 [ ]  procent bij aanvang der werken 
 [ ]  procent in functie van de vordering van de werken 
 [ ]  saldo bij de voorlopige oplevering. 
Het bedrag van het saldo wordt berekend na het opmaken van voorstellen van voorlopige betaalstaten.  Zijn 
op dat ogenblik sommige aannemingsrekeningen nog niet opgemaakt of zijn deze niet in het bezit van de 
ONTWERPER, dan kan deze het bedrag ervan ramen, onder voorbehoud van een latere herrekening, zo 
daartoe grond bestaat. 
 
 
6.4.  Betalingsvoorwaarden 
 
De betalingen van het ereloon zullen geschieden binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf het 
indienen van de aanvraag door de ONTWERPER. 
 
Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht 
worden aan de ONTWERPER, omvattende de reden van het protest. 
 
Elke ereloonnota die niet betaald wordt binnen de termijn voorzien in de eerste alinea, brengt van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en 
vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de ereloonnota, met 
een minimum van 75 EUR.  De ONTWERPER is gerechtigd zijn prestaties op te schorten indien de 
ereloonstaten niet uiterlijk binnen de 45 dagen na toezending zijn betaald. 
 
 
6.5.  Financiële gevolgen van wijzigingen 
 
Wanneer grondige wijzigingen door de OPDRACHTGEVER aan het programma worden aangebracht of zich 
voordoen aan de basisgegevens en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde definitieve 
ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ONTWERPER aanspraak maken op een 
extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden werk. 
 
 

                                                 
5 vb. Directie, projectleider, medewerker-ontwerper, CAD-medewerker 
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6.6.  Termijnverlengingen 
 
Indien  een uitvoeringstermijn met ten minste zes maanden verlengd wordt door vertraging veroorzaakt door 
de OPDRACHTGEVER en / of de aannemer, mag de ONTWERPER een bijkomende ereloonvergoeding 
vragen aan de van kracht zijnde vergoedingen per uur op het ogenblik van de prestatie. 
 
 
Artikel 7 : Aansprakelijkheid van de ONTWERPER en verzekering 
 
7.1. De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de Ontwerper zijn bepaald door de van kracht 

zijnde wetten. De tienjarige aansprakelijkheid van de ONTWERPER neemt een aanvang bij de 
voorlopige oplevering. 

 
De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 
2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de 
voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld 
wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de OPDRACHTGEVER kennis had of had 
moeten hebben van het gebrek.   
 
De OPDRACHTGEVER aanvaardt dat de ONTWERPER nooit ter vrijwaring kan geroepen worden 
uit hoofde van hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). 
 
De ONTWERPER is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de 
OPDRACHTGEVER afwijkt van de door de overheidsinstanties goedgekeurde plannen of 
tekeningen. De OPDRACHTGEVER zal de ONTWERPER vrijwaren indien deze aansprakelijk zou 
worden gehouden in geval van overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving ingevolge een feit 
te wijten aan de OPDRACHTGEVER.  
 
De ONTWERPER kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze 
is te wijten aan een fout in zijn hoofde. 

 
 
 
7.2. De ONTWERPER draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de 

andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen 
enkele verplichting heeft. De ONTWERPER is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten. 

 
Voor zover aan de ONTWERPER door de reglementering op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen 
verplichtingen worden opgelegd inzake de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de werf 
kan de ONTWERPER enkel aansprakelijk worden gehouden voor zijn persoonlijke fout. De 
ONTWERPER kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen of fouten van de 
veiligheidscoördinator. 

 
7.3. Er is wederzijds aangenomen dat de ONTWERPER geen enkele aansprakelijkheid in solidum draagt 

met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de opdrachtgever. 
 
7.4. In geval van budgetoverschrijding naar aanleiding van de uitvoering van de werken welke door een 

fout van de ONTWERPER is ontstaan, zal de hieruit voortvloeiende schade limitatief en forfaitair 
worden vergoed door afstand van het ereloon op het gedeelte van de prijs boven het overeengekomen 
budget. 
 
De OPDRACHTGEVER zal de ONTWERPER steeds de mogelijkheid geven om besparende 
maatregelen te nemen zelfs wanneer deze een wijziging van het bouwprogramma inhouden. 

 
7.5. De ONTWERPER kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de 

verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking. 
 
7.6. De ONTWERPER heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheid waarborgt.  De geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
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zijn beperkt tot de maximale dekking verstrekt door de maatschappij.  Deze polis is geldig afgesloten 
bij de maatschappij X onder polisnummer y. De ONTWERPER maakt op eerste verzoek een kopie 
van de polisvoorwaarden van deze verzekering over aan de OPDRACHTGEVER.  

 
7.7  De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering van 

deze overeenkomst elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere 
raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade.  De  
partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en erelonen van 
juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij rechtstreeks, hetzij 
onrechtstreeks bij het bouwgebeuren betrokken zijn. 

 
 
Artikel 8 : Verplichtingen van de OPDRACHTGEVER 
 
8.1. De OPDRACHTGEVER moet, vooraleer de werken aan te vatten, de ONTWERPER schriftelijk in 

kennis stellen van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, het uitzetten van het gebouw 
door de aannemer en van de aanvang van de werken. 

 
De architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering die hun 
oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. 

 
8.2. De OPDRACHTGEVER stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen 

toevertrouwde werken en van registratie kunnen voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid van de 
registratie en de controle ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn ten laste van de 
OPDRACHTGEVER. Hij zal enkel werken met geregistreerde aannemers. Alle gevolgen van de niet-
registratie of van het verlies ervan zijn ten laste van de OPDRACHTGEVER. 

 
8.3. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze 

overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten na te komen. 
 
8.4. De OPDRACHTGEVER komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de ONTWERPER en geeft 

geen richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de ONTWERPER. De 
OPDRACHTGEVER zal de aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de 
ONTWERPER niet opvolgt. 

 
 
8.5.    De OPDRACHTGEVER die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Wanneer de 
          OPDRACHTGEVER zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich 
          bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan. 
 
8.6. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe om voor de uit te voeren werken volgende polissen te 

onderschrijven : 
 

             of 
 
 Via lastenboek worden volgende polissen opgelegd aan de aannemer : 

 
ο Polis alle bouwplaatsrisico’s met waarborgen voor de schade aan het werk, incl. deze veroorzaakt 

door conceptiefouten en aansprakelijkheid tov. derden incl. deze op basis van art. 544 BW, waarin 
de OPDRACHTGEVER en alle ontwerpers en aannemers worden verzekerd. 

 
ο Polis tienjarige aansprakelijkheid waarin alle ontwerpers en aannemers worden verzekerd. 

 
 
Artikel 9 : Verbreking van de overeenkomst 
 
9.1. De OPDRACHTGEVER kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Dan 

betaalt hij aan de ONTWERPER het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de 
gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20 % bedraagt van het ereloon verschuldigd 
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voor het overblijvend deel van de opdracht van de ONTWERPER en dit gezien de algemene kosten 
van het bureau. 

 
9.2. Indien de OPDRACHTGEVER de uitvoering van de werken, binnen het jaar na ontvangst van de 

bouwvergunning, niet aanvangt of voortzet kan de ONTWERPER besluiten dat de 
OPDRACHTGEVER op stilzwijgende wijze eenzijdig de overeenkomst heeft beëindigd.  

 
De ONTWERPER kan aanspraak maken op het ereloon en de schadeloosstelling zoals voorzien in 
9.1, mits de verzending van een aangetekende brief aan de OPDRACHTGEVER waarin hij meldt dat 
hij, bij toepassing van dit artikel, de overeenkomst als beëindigd beschouwt. 

 
9.3. De ONTWERPER kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de 

OPDRACHTGEVER, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding  te vorderen, indien 
de OPDRACHTGEVER de aanbevelingen van de ONTWERPER niet opvolgt of indien de 
OPDRACHTGEVER een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van 
dwingend recht. 
 
De ONTWERPER kan de opdracht verbreken, in geval van een overtreding van wetgeving van 
dwingende aard, door een feit dat aan de OPDRACHTGEVER toerekenbaar is. 
 

Artikel 10 : Opleveringen 
 
10.1. Wanneer het gebouw in zijn geheel beëindigd is, wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering. De 

voorlopige oplevering geldt als goedkeuring van de werken door de OPDRACHTGEVER en als 
aanvangsdatum van de tienjarige aansprakelijkheidsperiode. Indien er geen oplevering gebeurt, geldt 
het betrekken van de woning zonder enig voorbehoud van de OPDRACHTGEVER, als voorlopige 
oplevering. De tienjarige aansprakelijkheid van de ONTWERPER neemt een aanvang bij de 
voorlopige oplevering. 

 
10.2. Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de 

OPDRACHTGEVER geen geschreven opmerking heeft gemaakt. 
 
10.3. De voorlopige oplevering wordt vastgesteld in een geschreven proces-verbaal, dat tegensprekelijk 

wordt opgesteld en door alle partijen wordt ondertekend. 
 

Wanneer de aannemer de voorlopige oplevering weigert te ondertekenen, is deze nochtans voor de 
ONTWERPER verworven wanneer zijn proces-verbaal door de OPDRACHTGEVER is 
ondertekend. 

 
Artikel 11:  Wijzigingen en verrekeningen 
 
Behoudens afwijkende bepalingen in deze overeenkomst, kan de overeenkomst  met inbegrip van de 
opdracht van de ONTWERPER, slechts gewijzigd worden door middel van een voorafgaande, schriftelijke 
en uitdrukkelijke overeenkomst.  
 
Elke wijziging van de plannen en / of lastenboek zal voorafgaandelijk tussen partijen besproken worden. De 
ONTWERPER zal de besproken afwijking opnemen in een verslag en daarbij, voor zoveel als mogelijk, de 
kostprijs en de invloed op het budget berekenen.  
 
De OPDRACHTGEVER erkent dat deze berekening benaderend is en afwijking geen aansprakelijkheid  in 
hoofde van de ONTWERPER veroorzaakt, tenzij deze afwijking het gevolg is van een fout in hoofde van de 
ONTWERPER. 
 
Het verslag zal ook de invloed van de wijziging op de erelonen van de ONTWERPER bepalen. Tenzij anders 
bepaald worden de bijkomende prestaties van de ONTWERPER ten gevolge van de wijziging begroot 
overeenkomstig artikel 6.2. 
 
Het verslag zal aan de OPDRACHTGEVER worden toegestuurd per fax, e-mail of (bij gebreke daaraan) 
voor zover het niet voor ontvangst wordt afgetekend, per aangetekend schrijven. De OPDRACHTGEVER 
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wordt geacht met de wijziging akkoord te gaan indien hij na de ontvangst van het verslag hierop niet binnen 
[X] dagen op dezelfde wijze reageert.   
 
Artikel 12: Diversen 
 
12.1.  Nietigheidsbeding 
 
De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de 
overeenkomst.  
 
12.2.     Betwistingen 
 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze 
overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 
 
 
 
 
Opgemaakt te ………………………………. in ……………….. exemplaren op ……………. 
 
Iedere partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. 
 
 
Tevens erkent de OPDRACHTGEVER dat met de ONTWERPER over het geheel van de in deze 
overeenkomst opgenomen bepalingen onderhandeld werd.  
 
 
 
De ONTWERPER,      De OPDRACHTGEVER, 
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Inleiding 
 
Bouwen is het initiatief nemen om een droom waar te maken. Maar bouwen en 
verbouwen is, zoals de praktijk ons reeds meermaals getoond heeft, ook vaak 
een risico nemen.  
Een bouwheer laat zich dan ook professioneel bijstaan door onder andere een 
architect en een aannemer. 
 
Ontstaan er problemen, dan worden deze professionelen vaak met de vinger 
gewezen. 
De bouwheer mag echter niet vergeten dat hij zelf de initiatiefnemer is, hij wil 
zijn wensen realiseren en heeft verschillende contracten met betrekking tot het 
project. 
 
Het spreekt dus voor zich dat ook hij verantwoordelijkheden heeft en voor 
sommige schade en tekortkomingen aansprakelijk kan worden gesteld. 
Essentieel is natuurlijk dat hij deze verantwoordelijkheden kent zodat hij ze kan 
opnemen en de nodige voorzorgen kan nemen. 
 
Deze brochure wil de bouwheer, die tenslotte niet alle dagen bouwt, inlichten 
over zijn verantwoordelijkheden. 
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1. Algemene verantwoordelijkheden 
 
 
- DE VERPLICHTING ONDER ARCHITECTUUR TE BOUWEN 
 
De bouwheer is bij wet verplicht een beroep te doen op de 
medewerking van een architect voor het opmaken van plans en de 
controle op de uitvoering van de werken. 
 
Door de opdracht van de architect enerzijds te beperken tot het tekenen van de 
plannen of door hem anderzijds enkel in te schakelen voor de controle op 
werken, miskent de bouwheer zijn wettelijke verplichting van onder architectuur 
te bouwen. Dit kan verregaande gevolgen hebben.  
Het werk kan stilgelegd worden. Schade aan de eigen goederen van de 
bouwheer zal mogelijk niet vergoed worden. Hij loopt ook het risico dat hij 
verantwoordelijk wordt voor de schade die derden lijden naar aanleiding van het 
bouwproces. 
 
De bouwheer is vrij zijn architect te kiezen. De architect die de plannen ontwerpt, 
dient niet noodzakelijk dezelfde te zijn als hij die de controle uitvoert, hoewel dit 
aan te raden is.  
 
- DE BIJZONDERE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT 
 
Op iedereen rust de verplichting om zich te gedragen als een normaal 
vooruitziend en zorgvuldig iemand. Voor de bouwheer is dat niet anders. 
 
De bouwheer zal bijzonder zorgvuldig zijn wanneer hij contracteert met architect 
en aannemer.  
Dit zijn essentieel twee verschillende contracten. De bouwheer moet erop 
toezien dat beide contracten niet tegenstrijdig zijn en dat het ene contract een 
goede uitvoering van het andere contract niet in de weg staat. 
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De architect staat de bouwheer bij het aangaan van de overeenkomst met de 
aannemer(s) bij. 
 
De zorgvuldigheidsplicht rust ook in het bijzonder op de bouwheer wat betreft 
zijn informatieplicht. Men is verplicht alle informatie die voor de andere partij 
nuttig is om zijn contractpositie juist in te schatten, mee te delen. De informatie 
moet daarenboven zo correct mogelijk zijn.  
 
Vermits de bouwheer de contractpartij is van de verschillende bouwparticipanten, 
is hij ook vaak het informatiekanaal bij uitstek tussen de verschillende partijen. 
Wanneer hij iets heeft besproken met de aannemer waarbij de architect ook 
belang heeft, is het aan de bouwheer om dit te melden aan de architect. 
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2. Op zoek naar een architect en een 
aannemer 

 
De architect 
 
Bij bouwen of verbouwen gaat het vaak om een omvangrijk project waar een 
grote som geld mee gemoeid is. Daarom gaan er aan het eigenlijke bouwproces 
voorbesprekingen vooraf.  
Er wordt een voorontwerp opgemaakt door een gekozen architect. Zo krijgt de 
bouwheer een duidelijk beeld van hoe zijn project er zal uitzien en wat het hem 
ongeveer zal kosten. 
 
Hoewel de voorbespreking tussen architect en bouwheer vaak verloopt zonder 
geschreven contract, volgen er reeds vanaf deze fase enkele verplichtingen voor 
de bouwheer.  
 
- HET VOLDOENDE SPECIFIËREN VAN DE OPDRACHT 
 
Reeds van bij de eerste gesprekken specificeert de bouwheer de opdracht van 
de architect voldoende.  
 
- Hij maakt zijn wensen kenbaar en geeft een duidelijk beeld van 

wat hij wil. 
- De bouwheer vermeldt de bouwsom die hij vooropstelt.  
- Hij laat de architect toe het bouwterrein en de omgeving te 

bezoeken en te onderzoeken.  
- Hij verleent zijn medewerking tot het verkrijgen van de nodige 

inlichtingen. Dit laatste houdt onder meer in dat wanneer de 
architect bijvoorbeeld een bodemonderzoek nodig acht, de 
bouwheer dit laat uitvoeren. 

 
Op deze manier kan de architect de omvang van de opdracht inschatten. Hij 
gaat na of de wensen van de bouwheer realistisch zijn, dit zowel financieel, gelet 
op het bouwbudget, als technisch en stedenbouwkundig. 
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- BETALING VAN DE PRESTATIES VAN DE ARCHITECT 
 
Indien de voorbesprekingen tussen bouwheer en architect leiden tot een 
contract, dan wordt het ereloon dat de architect toekomt voor de reeds gemaakte 
schetsen en het onderzoek van de bouwmogelijkheden, meestal verrekend in 
zijn ereloon voor de totaalopdracht. 
 
Wanneer de voorbesprekingen niet leiden tot een contract, vergoedt de 
bouwheer de architect voor de gemaakte schetsen en het onderzoek van de 
bouwmogelijkheden. De architect heeft recht op een loon voor zijn advies en zijn 
schetsen, ook al aanvaardde de bouwheer deze schetsen niet.  
 
- DE AUTEURSRECHTEN VAN DE ARCHITECT 
 
De bouwheer mag de plannen en het bestek nooit door anderen of voor een 
ander bouwproject laten gebruiken.  
 
Dit verbiedt de bouwheer niet aan het bouwwerk veranderingen aan te brengen, 
het gebouw af te breken of de leiding van de werken aan een andere architect 
toe te vertrouwen.  
 
TIP: Het is aan te bevelen dat bouwheer en architect voor de 
voorbesprekingen een beperkte overeenkomst te afsluiten.  
Hierin kan de opdracht tot het maken van een voorontwerp beschreven worden 
eveneens de voorwaarde waaraan dit voorontwerp moet voldoen. Er kan ook 
worden vastgelegd wat de kostprijs zal zijn voor deze eerste schetsen.  
Deze beperkte overeenkomst kan heel wat discussie voorkomen indien het niet 
zou komen tot een effectief contract waarin de bouwheer de architect de 
volledige opdracht gunt. 



 8

De aannemer 
 
Het werk zal worden uitgevoerd door een aannemer. Wanneer de bouwheer een 
aannemer zoekt moet hij enkele aandachtspunten voor ogen houden. 
 
- HET LASTENBOEK 
 
Basis voor de overeenkomst met de aannemer is het lastenboek, dat opgemaakt 
werd door de architect.  
Het lastenboek bevat een bestek waarin de te gebruiken materialen en 
uitvoeringstechnieken worden beschreven. 
 
Wanneer de bouwheer met de aannemer afspraken maakt die ingaan tegen de 
beschrijvingen van het lastenboek, opgesteld door de architect, dan maakt hij 
tegenstrijdige afspraken met zijn contractpartijen. Dit zal een goede uitvoering en 
samenwerking in de weg staan. 
 
- AANNEMER ONAFHANKELIJK VAN ARCHITECT 
 
De bouwheer ziet erop toe dat de architect en de aannemer onafhankelijk van 
elkaar werken. De aannemer bouwt. De architect ontwerpt en voert de controle 
op het werk van de aannemer uit. Hun onafhankelijkheid is noodzakelijk omdat 
ze enkel zo de belangen van hun cliënt, de bouwheer, optimaal behartigen.  
 
- AANSTELLEN VAN BEKWAME UITVOERDERS 
 
De bouwheer stelt bekwame uitvoerders aan. 
Voor sommige werken is een bepaalde kwalificatie van de uitvoerder vereist. 
Soms echter leert de ervaring dat een bepaalde aannemer niet het gewenste 
resultaat haalt. Indien de architect twijfelt aan de capaciteiten van de door de 
bouwheer gekozen aannemer, zal hij hem hiervan op de hoogte brengen. 
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Slaat de bouwheer het advies van zijn architect in de wind, dan zijn de gevolgen 
voor zijn rekening. Naast de kans op een slechte uitvoering loopt de bouwheer 
ook het risico dat de architect zijn medewerking stopzet indien het risico van het 
werken met die niet-geschikte/bekwame aannemer te groot is.  
 
- EEN GEREGISTREERDE AANNEMER 
 
De registratie is een vaststelling van het vermoeden van fiscale en sociale 
betrouwbaarheid van de aannemer. 
 
De bouwheer, particulier, is niet verplicht te werken met een geregistreerde 
aannemer. Toch wordt het hem ten zeerste aangeraden. Reden hiervoor is het 
feit dat de medecontractant van de niet-geregistreerde aannemer, bijvoorbeeld 
de bouwheer, bij wet zware verplichtingen worden opgelegd. Zo is hij hoofdelijk 
aansprakelijk voor de belastingsschulden van de niet-geregistreerde aannemer 
tot beloop van 35% en voor diens sociale bijdragen tot beloop van 50% van de 
totale prijs van de werken, exclusief BTW. De fiscus en de RSZ kunnen dit geld 
rechtstreeks bij de bouwheer komen halen. 
Deze inhoudingsplicht rust niet op bouwheren die louter voor privé-doeleinden 
bouwen. 
 
De bouwheer is verplicht bij iedere betaling van de niet-geregistreerde aannemer 
30% van het bedrag exclusief BTW in te houden en daarvan de ene helft aan de 
fiscus en de andere helft aan de RSZ te storten. Doet hij dit niet, dan kan dit 
bedrag verdubbeld worden.  
 
Bij elke betaling aan de aannemer zal de bouwheer moeten nagaan of de 
aannemer op dat moment al dan niet geregistreerd is. 
De bouwheer zal ook een aantal formaliteiten moeten vervullen om zo controle 
mogelijk te maken. Hij is er toe verplicht de nodige instanties in te lichten van 
het feit dat hij werken laat uitvoeren door en niet-geregistreerde aannemer. Het 
contactadres hiervoor is het Ministerie van Financiën en de RSZ. 
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- WERKEN MET VERSCHILLENDE AANNEMERS 
 
Indien de bouwheer er voor kiest de werken te laten uitvoeren door verschillende 
gespecialiseerde aannemers en niet werkt met één hoofdaannemer, dan is hij 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de werken. Hij zal erop moeten toezien 
dat de ene aannemer de nodige werken heeft beëindigd zodat de andere zijn 
werk kan aanvatten. Kan de ene aannemer niet beginnen omdat de andere nog 
niet klaar is en loopt de bouw hierdoor vertraging op, dan is de bouwheer 
hiervoor verantwoordelijk. Hij zal de aannemer(s) die door de vertraging schade 
oplopen, moeten vergoeden. 
 
Wanneer de bouwheer werkt met een hoofdaannemer die zijn werk doorgeeft 
aan verschillende onderaannemers, is hij zelf niet verantwoordelijk voor de 
coördinatie van deze verschillende onderaannemers. Dit is de taak van de 
hoofdaannemer die contracteerde met de verschillende onderaannemers. 
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3. Documenten en veiligheidsmaatregelen 
 
De stedenbouwkundige vergunning 
 
Het is de plicht van de bouwheer om een stedenbouwkundige vergunning aan te 
vragen. Het dossier voor de aanvraag wordt opgesteld door de architect. 
 
De bouwheer mag de werken niet laten starten zonder dat de bouwvergunning 
verkregen is. Het is, samen met de architect en de aannemer, de 
verantwoordelijkheid van de bouwheer dat aan deze verplichting voldaan wordt. 
Ze kunnen allen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het bouwen 
zonder bouwvergunning, in het bijzonder de bouwheer vermits het zijn wettelijke 
plicht is deze aan te vragen. 
 
Bouwen zonder vergunning kan leiden tot het stilleggen van de werken en 
zelfs de afbraak van de zonder vergunning gerealiseerde constructie. 
 
Ook werken uitvoeren die afwijken van de werken waarvoor een vergunning 
werd verkregen, is verboden. De bouwheer mag zijn medecontractant(en) hier 
niet toe aanzetten of verplichten. 
 
De veiligheidscoördinator 
 
Sinds 2001 is het verplicht een veiligheidscoördinator aan  te stellen voor 
bouwwerken en dit reeds vanaf de ontwerpfase.  
 
Indien het gaat om een bouwwerk van meer dan 500m² valt de aanstelling 
van de veiligheidscoördinator onder de verplichting van de bouwheer. Hij 
neemt hiertoe het initiatief. 
 
Bij werken kleiner dan 500m² ligt het initiatief bij de architect. Deze kan zelf 
contracteren met een veiligheidscoördinator. Hij kan ook aan de bouwheer 
vragen dit te doen.  
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De EPB-Regelgeving 
 
Sinds begin 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. De regelgeving 
heeft tot doel energiezuinig te bouwen en geeft de bouwheer hieromtrent enkele 
verantwoordelijkheden.  
 
De wet schrijft voor dat bij het bouwen of verbouwen de constructie moet 
voldoen aan een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie. 
Hiermee gaat een hele administratieve procedure gepaard om controle op deze 
wetgeving mogelijk te maken. 
 
De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning, de bouwheer en de 
architect ondertekenen een energieprestatievoorstel dat bij de bouwaanvraag 
wordt gevoegd. 
 
De bouwheer moet tevens een verslaggever aanstellen die tijdens de werken de 
nodige controles uitvoert en nota neemt van onder andere de verwerkte 
materialen.  
Na de uitvoering van de werken wordt de EPB-aangifte door de verslaggever 
opgesteld. Deze aangifte moet binnen de zes maanden na ingebruikname van 
het bouwwerk worden ingediend. 
 
De bouwheer is de aangifteplichtige. Volgt hij de wetgeving niet, dan is hij 
strafbaar en kunnen er hem boetes worden opgelegd. 
In deze administatieve procedure wordt hij echter met de nodige vakkennis 
bijgestaan door zijn architect die aldus in deze ook een verantwoordelijkheid 
draagt. 
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4. Bouwen 
 
Met betrekking tot het eigenlijke bouwen van het project heeft de bouwheer 
uiteraard enkele verantwoordelijkheden. Deze vloeien meestal voort uit zijn 
contractuele verplichtingen ten opzichte van verschillende partijen.  
 
- DE WERKEN STARTEN 
 

• De bouwheer is verplicht de werken binnen een redelijke termijn te 
laten starten.  

 
Blijft de bouwheer de zaak op de lange baan schuiven dan kunnen zijn 
contractanten - architect en aannemer - de ontbinding van het contract 
ten nadele van de opdrachtgever vragen. De bouwheer is er dan in de 
eerste plaats toe gehouden architect en aannemer te vergoeden voor 
de reeds geleverde prestaties. Hij kan ook verplicht worden een 
schadevergoeding te betalen wegens het niet doorgaan van de werken, 
waardoor de aannemer economische verliezen heeft geleden. Ook de 
architect zal moeten vergoed worden voor een deel van de beoogde 
winst die hij nu niet kan maken. 

 
• De bouwheer moet de architect en de aannemer niet alleen op de 

hoogte brengen van het feit dat hij een bouwvergunning heeft 
verkregen. Hij is ook verplicht om hen de volledige inhoud van de 
bouwvergunning mee te delen. Eveneens moet hij melden wanneer 
de werken exact starten. Dit doet hij best schriftelijk. 
 
Indien hij de architect niet op de hoogte brengt van de aanvang van de 
werken dan kan de bouwheer de architect ook niet aanspreken voor 
eventuele uitvoeringsfouten die bij controle van de werken door de 
architect hadden moeten worden opgemerkt.  
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- HET VOLGEN VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE ARCHITECT 
 
De architect is de technische en artistieke raadsman van de bouwheer. De 
bouwheer volgt de aanbevelingen van de architect wat betreft de technische en 
artistieke kant van het bouwwerk.  
De bouwheer stelt de architect voor aan de uitvoerders en legt hen op de orders 
van de architect te volgen. 
 
De bouwheer onthoudt zich van wijzigingen in het ontwerp. 
Hij geeft geen rechtstreekse richtlijnen aan de uitvoerders zonder 
medeweten en instemming van de architect.  
 
Een ogenschijnlijk kleine verandering kan onvoorzien grote gevolgen hebben. 
Wanneer de bouwheer een uitvoering anders wil, kan hij dit steeds met de 
architect bespreken. Deze kan dan als deskundige de gevolgen afwegen en zijn 
cliënt hierover adviseren. 
 
- HET WERK MOGELIJK MAKEN 
 
De bouwheer zorgt ervoor dat hij tijdig beschikt over de stedenbouwkundige 
vergunning zodat de aannemer met de werken kan starten. 
 
De aannemer dient ook tijdig te kunnen beschikken over het terrein waarop de 
werken moeten worden uitgevoerd: hij moet het terrein kunnen betreden en 
verlaten. 
 
Gebeurt dit alles niet tijdig, dan zal de bouwheer de aannemer moeten 
vergoeden voor de stagnatieschade. 
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- COMMUNICATIE TUSSEN DE BOUWPARTICIPANTEN 
 
De bouwheer is contractpartij van de verschillende bouwparticipanten. Het is dan 
ook zijn verantwoordelijkheid de communicatie tussen en met zijn contractanten 
gaande te houden. 
 
Spreekt hij iets af met betrekking tot de uitvoering met de aannemer dan brengt 
hij ook de architect hiervan op de hoogte en omgekeerd.  
 
TIP: Het regelmatig inlassen van werkvergaderingen is van groot belang. Dit 
gebeurt meestal op initiatief van de aannemer of de architect.  De aanwezigheid 
van de bouwheer is geen overbodige luxe. Op de vergadering wordt de staat 
van de werken besproken alsook de volgende stappen in het bouwproces.  
Het is van belang dat iedere belanghebbende op de hoogte is van de genomen 
beslissingen. Deze worden dan ook in een verslag (dagboek) neergeschreven en 
zo aan eenieder kenbaar gemaakt. 
 
- DE BETALING 
 
De bouwheer verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te 
beschikken. 
 
Het is gangbaar dat de aannemer in het contract bedingt dat hij tijdens het 
bouwproces de betaling kan vragen van de reeds uitgevoerde werken.  
De architect zal de rekeningen steeds nakijken en nagaan of deze 
overeenkomen met het uitgevoerde werk. De bouwheer moet het de architect 
mogelijk maken dit te doen. 
 
Betaalt de bouwheer, ondanks een goede uitvoering van de aannemer, niet 
binnen een redelijke termijn, dan kan de aannemer, na ingebrekestelling, de 
werken stilleggen. 
 
Ook de architect kan tijdens de werken de bouwheer vragen een deel van zijn 
ereloon te betalen. 
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- RECHT OP STOPZETTING VAN DE OVEREENKOMST 
 
De bouwheer heeft het recht, ook wanneer men reeds aan het bouwen is, zijn 
overeenkomst met de architect en/of de aannemer stop te zetten en van verdere 
samenwerking af te zien. Hij dient wel de architect en/of de aannemer te 
vergoeden voor de reeds geleverde prestaties en voor de gedane kosten. Hij 
moet hen ook een deel van de voorziene winst betalen. 
 
 
 
NOTA VOOR DE BOUWHEER-DOE-HET-ZELVER 
 
De bouwheer die zelf werken uitvoert, is zelf ook onderworpen aan de 
wettelijke controle van de architect. 
 
De bouwheer-doe-het-zelver mag ook niet vergeten dat voor bepaalde 
uitvoeringen een bijzondere vakkennis vereist is. Daarenboven is de zekerheid 
van een goede uitvoering dikwijls slechts gewaarborgd wanneer men het werk 
overlaat aan een specialist ter zake. 
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5. De oplevering 
 
De bouwheer is verplicht het werk op te nemen en de aannemer zo te bevrijden 
van de zaak en van het risico op verlies van de zaak. 
 
De bouwheer wordt bij de oplevering bijgestaan door de architect. Architect, 
bouwheer en aannemer maken bij het einde van de werken een rondgang door 
het gebouw en gaan na of alles is uitgevoerd zoals beschreven in het 
lastenboek. Dit is de voorlopige oplevering. De bouwheer neemt het werk in 
bezit. Hij keurt het en ontheft de aannemer van de gevarenlast. 
 
De voorlopige oplevering doet een onderhoudstermijn lopen van één jaar tot aan 
de definitieve oplevering. In deze periode gaat de bouwheer na of normaal 
gebruik van het bouwwerk mogelijk is. Eventuele gebreken die tijdens de 
onderhoudstermijn aan het licht komen, worden door de aannemer hersteld. 
 
AANDACHTSPUNTEN VOOR DE BOUWHEER BIJ DE OPLEVERING: 
 

• De bouwheer kan de oplevering niet zonder meer weigeren. Enkel 
wanneer hij dit duidelijk kan verantwoorden door ernstige bouwgebreken 
aan te tonen, kan hij de oplevering weigeren. 

 
• De oplevering gebeurt niet noodzakelijk schriftelijk. De volledige 

betaling zonder enig voorbehoud geldt als een goedkeuring van de 
werken. Ook de inbezitname, het betrekken van het gebouw zonder 
enig voorbehoud, wordt gezien als een goedkeuring van de werken. 
Men spreekt van een stilzwijgende oplevering.  

 
Vermits de voorlopige oplevering de zichtbare gebreken dekt, kan de bouwheer 
na oplevering de aannemer niet meer vragen deze te komen herstellen. Ook 
wanneer hij het werk stilzwijgend opneemt door het te betrekken of de aannemer 
te betalen zonder voorbehoud te maken, heeft hij geen verhaal meer ten 
opzichte van de aannemer wat betreft de zichtbare gebreken. 
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• Bij werken die onder architectuur zijn opgericht of moeten worden 

opgericht, zal de bouwheer zich bij de oplevering laten bijstaan door 
een architect. Doet hij dit niet, dan moet hij zelf instaan voor de 
gevolgen van zijn beslissing.  
 
De bouwheer die het werk achter de rug van de architect opneemt, kan 
de architect niet meer aanspreken voor de fouten van de aannemer die 
hij heeft goedgekeurd.  
Wie dus als bouwheer de oplevering op eigen initiatief en zonder 
inspraak of medewerking van de architect laat verlopen, speelt met 
vuur. De architect, specialist ter zake, kan de werkelijke omvang van de 
schijnbaar kleine gebreken beter naar waarde schatten dan de 
onervaren bouwheer.  

 
• Staat in het contract met de aannemer en/of de architect dat de 

voorlopige oplevering aanvaarding inhoudt, dan is de datum van 
voorlopige oplevering de aanvangsdatum van de tienjarige 
garantietermijn van de architect en de aannemer.  
In alle andere gevallen is de datum van de definitieve oplevering de 
datum waarop het werk aanvaard wordt en dus aanvangsdatum van de 
tienjarige garantietermijn. 
 
Met betrekking tot de tienjarige garantietermijn waarin de bouwheer de 
architect en/of de aannemer kan aanspreken voor verborgen gebreken 
die normaal gebruik van het gebouw onmogelijk maken, moet de 
bouwheer er zich van vergewissen dat de garantietermijn een 
vervaltermijn is. Dit houdt in dat men, indien men vaststelt dat normaal 
gebruik van het pand onmogelijk is, binnen de tien jaar een dagvaarding 
ten gronde moet uitsturen. Kortgeding stuit de termijn niet. De klok tikt 
door tot de tien jaar verstreken zijn en architect en aannemer niet meer 
aan te spreken zijn. Een dagvaarding ten gronde zet de klok stil. 
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Het is aan de bouwheer om vanaf het moment dat hij schade aan het 
gebouw vaststelt, Dit te melden aan de aannemer en/of de architect. Zo 
kunnen zij de nodige maatregelen treffen. 
Meldt de bouwheer de schade niet, dan kan hij mede-aansprakelijk 
worden gesteld voor de schade omdat hij deze onnodig groter heeft 
laten worden. De rechter kan hem verplichten een deel van kosten voor 
herstelling zelf te dragen.  
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6.De buitencontractuele aansprakelijkheid 
van de bouwheer 

 
De burgerlijke aansprakelijkheid van de bouwheer 
 
“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, 
verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te vergoeden.” 
(art. 1382 B.W.) 
 
Ook van groot belang voor de bouwheer is artikel 1386 B.W. dat zegt dat de 
eigenaar aansprakelijk is voor de instorting van het gebouw en dit ook wanneer 
de instorting te wijten is aan een verzuim van onderhoud of een gebrek in de 
bouw.  
Deze regels uit het Burgerlijk Wetboek zijn uiteraard van belang voor de 
bouwheer.  
 
Vanaf de oplevering is de bouwheer aansprakelijk voor de instorting ook al is 
deze te wijten aan een fout in de constructie of een verzuim van onderhoud 
bijvoorbeeld door zijn huurders. 
 
De buren 
 
Art. 544 B.W. zegt dat iedere eigenaar het recht heeft om op de meest volstrekte 
wijze het genot te hebben van zijn eigendom, mits er geen misbruik van wordt 
gemaakt dat strijdig is met de wetten of verordeningen. 
 
Op basis van dit artikel kan de bouwheer aansprakelijk worden gehouden door 
zijn buur voor schade die deze laatste heeft geleden, dit zelfs zonder dat de 
bouwheer zelf een fout heeft begaan. Hij is als het ware ‘foutloos aansprakelijk’.  
Enkel omwille van het feit dat de bouwheer bouwt en door zijn werkzaamheden 
het genot van zijn buren heeft verstoord, kan hij gehouden zijn de schade van 
de buren te herstellen of te vergoeden.  
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7. De ABR-verzekeringspolis, een 
noodzakelijke voorzorgsmaatregel! 

 
De verzekering bij uitstek die de bouwheer kan afsluiten met betrekking tot zijn 
bouwwerken is de ‘polis alle bouwplaatsrisico’s’ of kortweg ABR-polis. 
 
Deze polis kan zowel een zaakverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering 
zijn. Ze dekt in eerste instantie schade of verlies van verzekerde goederen. Men 
kan de polis in een tweede afdeling uitbreiden tot verzekering van de schade 
aan derden. 
 
De polis wordt per werf afgesloten en dit minstens voor de bouwtermijn tot de 
voorlopige oplevering. 
Het is een polis die ‘alle types risico’s’ verzekert. Wat niet expliciet in de polis 
wordt uitgesloten is gedekt conform de voorwaarden. 
 
De polis wordt afgesloten door de aannemer of de bouwheer. Deze twee hebben 
er immers groot belang bij.  
 
Alle bouwpartners worden in de polis opgenomen en verzekerd. Dit heeft tot 
voordeel dat, wanneer er zich schade voordoet tijdens de werken, er niet eerst 
gezocht moet worden naar de schuldige. Indien de schade verzekerd is, kan ze 
meteen hersteld of vergoed worden vermits alles onder dezelfde polis valt bij 
dezelfde verzekeraar. Men kan snel verder gaan met de werken.  
 
Het is mogelijk de polis uit te breiden en ook naburige panden mee te 
verzekeren. 
 
TIP: De bouwheer sluit best zelf deze verzekering af. Zo heeft hij controle over 
de inhoud van de polis en weet hij wie, wat en voor welk bedrag verzekerd 
werd. Hij is  er zeker van dat de polis geldig is en dat hij als bouwheer mee 
verzekerd is.  
Daarenboven kan de aannemer, wanneer hij de polis afsluit, de kost van de 
verzekering doorrekenen aan zijn cliënt. 
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7.Nuttige webadressen 
 

- Op zoek naar een architect:  
  
www.ordevanarchitecten.be 

 
- Registratie aannemers aannemer:  
 
minfin.fgov.be/  (Ministerie van Financiën) 
www.rsz.fgov.be/  (Rijksdienst voor sociale zekerheden) 
 
- EPB-regelgeving: 
 
www.energiesparen.be 
www.epb2006.be 
 
- ABR-verzekeringspolis: 
 
www.protect.be 
 
- Regelgeving en andere bouwinfo: 
 
www.ruimtelijkeordening.be 
www.vlaanderen.be 
www.bouwenenwonen.be 
 




