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Inleiding. 

 

1. Deze masterproef zal handelen over aanneming in het Belgisch recht en in het 

Frans recht. In een eerste titel zal het Belgisch recht besproken worden, beginnende 

met een algemeen deel waarin de grote lijnen van het aannemingsrecht uiteengezet 

worden. Daarna zal dieper ingegaan worden op de registratie en erkenning van de 

aannemer, vervolgens worden ook de levering en de aanvaarding van dichtbij 

bekeken en als laatste wordt de aanvaarding besproken in het kader van de Wet 

Breyne.1 De tweede titel zal op ongeveer dezelfde manier het Frans recht bespreken. 

Vooreerst een algemeen deel, waarna dieper zal worden ingegaan op het in ontvangst 

nemen door de opdrachtgever en de aanvaarding en tot slot zal de aanvaarding 

besproken worden in het kader van de Code de la construction et de l’habitation. Deze 

twee rechtssystemen zullen in de derde titel met elkaar vergeleken worden, ook hier 

zal eenzelfde opbouw gebruikt worden, in de eerste plaats een algemeen deel, daarna 

zal het specifiek gaan over levering en aanvaarding om dan af te sluiten met 

aanvaarding in de Wet Breyne en de Code de la construction et de l’habitation. In de 

vierde en laatste titel zal het arrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2006 

besproken worden. 

 

Titel I: Belgisch recht. 

      

1.Aanneming – Algemeen. 

 

a.Definitie. 

 

2. Aanneming is een overeenkomst. Bij deze overeenkomst verbindt de ene partij zich 

ertoe om in volle onafhankelijkheid voor de andere partij een bepaald werk te leveren 

of een bepaalde dienst te presteren tegen betaling van een prijs.2  

 

                                                
1 Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen (B.S. 11/9/1971). 
2 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 213. 
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3. In het Burgerlijk Wetboek wordt aanneming nergens gedefinieerd. Het wordt onder 

huur gerangschikt, er zijn twee soorten huur: enerzijds huur van goederen en 

anderzijds huur van werk.3  

 

Het Burgerlijk Wetboek definieert ‘huur van werk’ als een contract waarbij de ene 

partij zich verbindt om iets voor de andere te verrichten, tegen betaling van een tussen 

hen bedongen prijs.4  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten van huur van werk en diensten: 

de huur van werklieden die in iemands dienst treden, de huur van vervoerders te land 

en te water die zich belasten met het vervoer van personen of van koopwaren en de 

huur van aannemers van werken die handelen ingevolge bestekken of aannemingen.5  

 

Dit door het Burgerlijk Wetboek gemaakte onderscheid is het voorwerp van kritiek in 

de rechtsleer. De indeling wordt als onjuist aanzien, vermits huur van werk en huur 

van diensten geen synoniemen zijn van elkaar. Ze hebben beide een ander voorwerp. 

De huur van diensten heeft werkkracht (een hoeveelheid arbeid als productiemiddel) 

tot voorwerp. De band van ondergeschiktheid tussen de opdrachtgever en diegene die 

de opdracht zal uitvoeren is hier kenmerkend. Bij huur van werk (de eigenlijke 

aanneming) is het voorwerp een bepaald materieel werk dat iemand tegen betaling 

uitvoert.6 

 

4. Dekkers omschrijft aanneming als het contract waarbij iemand een ander met een 

bepaald werk belast tegen een forfaitair loon. Er is geen algemene regeling m.b.t. 

aanneming, dit kan worden afgeleid uit de verscheidenheid van aannemingen. Enkele 

voorbeelden van aanneming: het vervoercontract, het bouwcontract, het 

auteurscontract, het contract tussen cliënt en advocaat, tussen patiënt en geneesheer, 

tussen cliënt en architect, deskundige, technisch adviseur, ...7 

 

                                                
3 Art. 1708 B.W. 
4 Art. 1710 B.W. 
5 Art. 1779 B.W. 
6 C. PAULUS, “Aanneming”, in C. PAULUS, Lexicon voor privaatrecht. Gebruikelijke contracten, 
Brugge, Die Keure, losbl., 1-2.  
7 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, II,  Brussel, Bruylant, 1971, 623. 
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5. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 

bescherming van de consument (hierna W.H.P.C.) is van toepassing op de 

aannemingsovereenkomst. Het gaat om prestaties die een handelsdaad uitmaken.  

 

Men moet rekening houden met de algemene bepalingen betreffende de verkopen van 

producten en diensten aan de consument.8 De aannemer moet ten laatste op het 

ogenblik van het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever behoorlijke en 

nuttige voorlichting geven, dit rekening houdend met het door de opdrachtgever 

meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.9  

 

Bij het opstellen van de overeenkomst moet ook rekening gehouden worden met de 

bepalingen inzake onrechtmatige bedingen uit de artikelen 31-34 W.H.P.C. 

 

b.Hoofdbestanddelen. 

 

6. Het eerste bestanddeel is dat het moet gaan om een werkprestatie. De aannemer 

moet dus een bepaalde dienst presteren of een bepaald materieel of intellectueel werk 

maken. Deze werkprestatie moet verricht worden in volle onafhankelijkheid, de 

aannemer staat met name niet onder het gezag van zijn medecontractant. Dit 

weerhoudt de medecontractant er echter niet van toch richtlijnen te geven met 

betrekking tot het uit te voeren werk. Een gevolg van deze onafhankelijkheid is dat 

voor de aanneming de vrije keuze van de medecontractant geldt.10 Hierop kunnen 

enkele uitzonderingen weergegeven worden.  

 

Een eerste uitzondering: indien het gaat over aannemingsovereenkomsten voor 

rekening van de staat moet rekening gehouden worden met de wet van 24 december 

1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten B.S. 22 januari 1994 (laatst gewijzigd door K.B. 

23 november 2007 tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen 

en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet B.S. 7 

                                                
8 Art. 30-39 ter W.H.P.C. 
9 Art. 30 W.H.P.C. 
10 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 265. 
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december 2007). Volgens deze wet moet er beroep gedaan worden op de mededinging 

en moet de overeenkomst gesloten worden op forfaitaire basis.   

 

Een tweede uitzondering vinden we terug in de programmawet van 10 februari 1998 

tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap B.S. 21 februari 1998. Volgens 

deze wet moet men als aannemer aan een aantal ondernemingsvaardigheden 

voldoen.11  

 

7. Als tweede bestanddeel moet vermeld worden dat de aanneming tegen vergoeding 

geschiedt, dit vloeit voort uit art. 1710 B.W. Naargelang de prijsbepaling kan men 

vier soorten aannemingen onderscheiden. Aanneming tegen vaste prijs, aanneming 

tegen onbepaalde prijs, aanneming op bestek en aanneming tegen betrekkelijk vaste 

prijs.12 Op deze prijsbepaling zal verder nog worden ingegaan in randnummer 13. 

 

c.Kenmerken. 

 

8. Het gaat hier om een consensueel, wederkerig contract ten bezwarende titel.13 

 

9. Volgens het algemeen verbintenissenrecht is een contract een overeenkomst 

waarbij één of meer personen zich jegens één of meer anderen verbinden iets te 

geven, iets te doen, of iets niet te doen.14 Elk contract dient dus tot voorwerp te 

hebben iets waartoe een partij zich verbindt te geven of waartoe een partij zich 

verbindt te doen of niet te doen.15  

 

De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst om iets te doen, de aannemer 

verbindt er zich jegens de opdrachtgever toe om een bepaald werk uit te voeren tegen 

betaling van een prijs. Hieruit volgt dat de aannemingsovereenkomst dus ook wordt 

beheerst door de regels van het algemeen verbintenissenrecht, meer specifiek, de 

                                                
11 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 265. 
12 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 216; A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 240-241. 
13 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 217; A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 240. 
14 Art. 1101 B.W. 
15 Art. 1126 B.W. 
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regels die betrekking hebben op overeenkomsten om iets te doen.16 Het gaat hier dan 

om de artikelen 1142 tot en met 1144 van het Burgerlijk Wetboek. Deze stellen dat 

indien de schuldenaar de verbintenis niet nakomt de verbintenis wordt opgelost in 

schadevergoeding17, de schuldeiser het recht heeft om vernietiging te vorderen van 

hetgeen in strijd met de verbintenis verricht is en hij zich kan doen machtigen om dit 

te laten vernietigen op kosten van de schuldenaar onverminderd schadevergoeding18 

en dat de schuldeiser gemachtigd kan worden om zelf de verbintenis te doen uitvoeren 

op kosten van de schuldenaar indien de verbintenis niet ten uitvoer wordt gebracht.19  

 

Aan de andere kant verbindt de opdrachtgever zich ertoe om de prijs te betalen, dit is 

dan een verbintenis om iets te geven in de enge zin van het woord. Gaat het om 

aannemingen waarbij de opdrachtgever iets ter beschikking dient te stellen van de 

aannemer, gaat het om een verbintenis om iets te geven in de ruime zin van het 

woord.20 

 

10. De aannemingsovereenkomst is een consensuele overeenkomst, dit wil zeggen dat 

partijen gebonden zijn door hun woord. Er dienen geen vormvereisten vervuld te zijn 

opdat een aannemingsovereenkomst tot stand zou komen.  

 

Er zijn wel enkele uitzonderingen op dit consensualisme, namelijk artikel 1793 van 

het Burgerlijk Wetboek. Dit is van toepassing wanneer het gaat over aanneming tegen 

vaste prijs (Zie randnummer 13). Ook wanneer het gaat over een 

aannemingsovereenkomst die onder de Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 

woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen B.S. 11 

september 1971 (gewijzigd door: Wet 3 mei 1993 B.S. 19 juni 1993) valt is er een 

afwijking van dit consensualisme: deze overeenkomsten moeten schriftelijk worden 

vastgesteld en bepaalde vermeldingen bevatten.21  

 

                                                
16 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 29. 
17 Art. 1142 B.W. 
18 Art. 1143 B.W. 
19 Art. 1144 B.W. 
20 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 29-30. 
21 Art. 7, voorlaatste lid Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen B.S. 11 september 1971. 
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Inzake bewijs van de overeenkomst gelden de gewone bewijsregels die vervat liggen 

in de artikelen 1315-1369 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

11. De contractspartijen verbinden zich over en weder jegens elkaar, het gaat dus om 

een wederkerig contract.22 Hieruit volgt dat alle regels van het gemeen 

contractenrecht  inzake wederkerige overeenkomsten van toepassing zijn op de 

aannemingsovereenkomst.23 Hoewel het gaat om een wederkerige overeenkomst, 

bestaat voor de opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te 

verbreken.24 Op deze mogelijkheid wordt dieper ingegaan in randnummer 23. 

 

12. Bij een aannemingsovereenkomst  wordt aan elke partij de verplichting opgelegd 

om iets te geven of iets te doen, het gaat dus om een overeenkomst onder bezwarende 

titel.25 De aannemer verricht het werk en de opdrachtgever betaalt de prijs. 

 

13. Zoals reeds hoger vermeld zijn er bij aanneming vier systemen om de prijs te 

bepalen: 

 

a.Onbepaalde prijs. 

 

Het is mogelijk dat er niet op voorhand een prijs wordt bepaald. In dit geval is er dus 

sprake van een onbepaalde prijs. De prijsbepaling gebeurt hier achteraf, er wordt 

rekening gehouden met verschillende factoren zoals de omvang van het werk, de 

prijzen van materialen en het aantal werkuren. Deze manier van werken is zeer 

voordelig voor de aannemer, minder voor de opdrachtgever. Indien er tijdens de 

uitvoering moeilijkheden optreden of er zich onvoorziene zaken voordoen, zoals 

bijvoorbeeld een misrekening in de kostprijs van materiaal en werkuren of de 

werkelijke omvang van de werken is groter dan verwacht, komt dit niet nadelig uit 

voor de aannemer vermits de prijs nog niet vaststond. Wanneer er in deze situatie een 

plan is, dan kan dit indicatief genoemd worden: de aannemer mag de werkelijk 

uitgevoerde werken aanrekenen. Werd er toch een bestek gemaakt, dan dient dit 

louter als schatting, de aannemer is er niet door gebonden. De besteller heeft hier geen 
                                                
22 Art. 1102 B.W. 
23 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 33. 
24 Art. 1794 B.W. 
25 Art. 1106 B.W. 
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verhaal wegens een te hoge prijs,26 tenzij hij aantoont dat de afrekening kennelijk 

onredelijk of onjuist is.27 

 

Het gaat hier om een partijbeslissing, de rechtsbetrekking wordt nader bepaald door 

de eenzijdige beslissing van één partij. Hier is het de prijs die door de aannemer 

bepaald zal worden. De inhoud en draagwijdte van de te leveren prestatie moet in de 

verbintenis bepaald, dan wel op grond van de verbintenis bepaalbaar zijn.28 Om deze 

bepaalbaarheid vast te stellen, moet men kijken of er in de verbintenis voldoende 

objectieve criteria opgenomen zijn. Dit is de enige manier waarop de partijen weten 

wat ze van elkaar kunnen verwachten.29 De partijbeslissing dient binnen de grenzen 

van de goede trouw te geschieden, dit om bescherming te bieden tegen willekeur van 

de aannemer.30 Bij aannemingsovereenkomsten wordt de mogelijkheid van de 

partijbeslissing algemeen aanvaard.31 

 

b.Vaste prijs. 

 

Wanneer de prijs wel op voorhand bepaald werd, is er sprake van een vaste of 

bepaalde prijs. Er wordt op voorhand een globale en onveranderlijke prijs vastgesteld. 

Dit systeem is voordeliger voor de opdrachtgever dan voor de aannemer. De 

aannemer draagt in dit geval alle risico’s. Moeilijkheden in de uitvoering, hogere 

kostprijs van materiaal en werkuren, grotere omvang van de werken dan verwacht, 

komen allemaal ten laste van de aannemer. De aannemer draagt ook het risico voor 

het plan, dit komt er op neer dat als het plan onvolledig zou zijn, de aannemer 

verondersteld wordt de nodige vakkennis te bezitten om de onvolledigheden te 

ontdekken. Er wordt geen rekening gehouden met de werkelijke kostprijs van de 

uitvoering, ook dit risico is volledig voor de aannemer.32  

                                                
26 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 221; A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 251. 
27 K. UYTTERHOEVEN, “Bouwen en contractrecht”, In D. MEULEMANS, K. BOONE, P. DE SMEDT, 
Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 460. 
28 Art. 1129 tweede lid B.W. 
29 L. CORNELIS, “ Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing.” T.P.R. 2004, afl. 1, 71. 
30 M. E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing.”, T.P.R. 
1988, 1264. 
31 M. E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing.”, T.P.R. 
1988, 1272. 
32 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile Belge, IV, Les principaux contrats vol. 2, Brussel, 
Bruylant, 1972, 994. 
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Hier moet tevens melding gemaakt worden van artikel 1793 B.W.: dit artikel biedt 

een bijzondere bescherming van de bouwheer tegen latere prijsverhoging. De 

aannemer kan geen vermeerdering van de prijs vorderen, noch onder voorwendsel van 

vermeerdering van de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel 

van verandering of vergrotingen die in het plan zijn aangebracht, tenzij er voor die 

veranderingen of vergrotingen schriftelijke toestemming is verleend en de prijs ervan 

met de eigenaar is overeengekomen.33 Dit artikel moet strikt geïnterpreteerd worden. 

Het vindt enkel toepassing wanneer het gaat om aanneming tegen volstrekt vaste 

aannemingssom, het is niet van toepassing wanneer het gaat om een combinatie van 

aanneming tegen vaste prijs en aanneming op bestek voor bijkomende werken. Het is 

enkel van toepassing op nieuwbouw en niet bij verbouwingen.34 Er zijn 

uitzonderingen op deze regel, namelijk wanneer er een deel van de uit te voeren 

werken wordt afgeschaft op vraag van de besteller, zal de prijs evenredig verminderd 

worden. Partijen hebben de mogelijkheid om een afwijkend beding overeen te komen, 

bijvoorbeeld een herzieningsclausule of aanneming tegen betrekkelijke forfaitaire 

prijs. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden die hem een ernstig 

nadeel berokkenen,  heeft de aannemer het recht om de prijs te wijzigen.35 

 

c.Op bestek. 

 

Bij de aanneming op bestek wordt een prijslijst met eenheidsprijzen in het contract 

opgenomen. Het gaat hier om eenheidsprijzen voor bouwstoffen, arbeidslonen,.. Er is 

dus geen sprake van vaste prijs voor de omvang van het werk. De volledige prijs zal 

bekend worden wanneer de werken volledig uitgevoerd zijn. De aannemer draagt hier 

niet het risico voor de plannen, wel voor de wijzigingen in de kostprijs van materialen 

en loon van de werkkrachten. De in deze lijst opgenomen prijzen kunnen eventueel 

wel geïndexeerd worden.36 

 

                                                
33 Art. 1793 B.W. 
34 Cass. 29 mei 1981, R.W. 1981-82, 1746; Cass. 12 januari 1968, R.W. 1968-69, 781. 
35 Brussel 28 maart 1994, J.L.M.B. 1995, 1312; Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, 221-223; A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, 251-252. 
36 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 223; A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 252. 
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d.Betrekkelijk vaste prijs. 

 

Het gaat hier over een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs, waarbij werd 

overeengekomen dat de bouwheer de mogelijkheid heeft om eenzijdig wijzigingen 

aan te brengen na het sluiten van de aannemingsovereenkomst. Voor deze wijzigingen 

wordt er een verrekeningswijze ingevoegd in de overeenkomst.37  

 

14. Bij de prijsbepaling moet er ook melding gemaakt worden van de Wet op de 

Handelspraktijken. In art. 2 van deze wet wordt gesteld dat elke verkoper die aan de 

consument diensten aanbiedt het tarief hiervan schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en 

ondubbelzinnig moet aanduiden.38 

 

d.Verbintenissen van de aannemer.39 

 

15. De hoofdverplichting van de aannemer is om het werk uit te voeren waartoe hij 

zich contractueel verbonden heeft.40  

 

De aannemer moet het werk goed uitvoeren. Dit wil zeggen dat hij de regels van de 

kunst moet volgen en het werk moet uitvoeren volgens de plannen en de bestekken. 

Inzake de regels van de kunst moet men rekening houden met het feit dat deze 

afhankelijk zijn van de soort aanneming. Als minimum gelden hier de officiële 

normen, vastgelegd bij K.B41, en de technische voorschriften die uitgaan van een 

erkend organisme. Onder de goede uitvoering moet ook verstaan worden de algemene 

plicht van raadgeving, het verstrekken van inlichtingen en vooruitzichten en de 

voorzichtigheidsplicht. De voorzichtigheidsplicht houdt in dat de aannemer moet 

weigeren om zijn diensten uit te voeren wanneer hij weet dat de gevolgen van 

uitvoering nadelig kunnen zijn of een groot gevaar kunnen inhouden. Of het in het 

kader van de voorzichtigheidsplicht gaat om een middelen- of resultaatsverbintenis is 

                                                
37 K. UYTTERHOEVEN, “Bouwen en contractrecht”, In K. DEKETERLAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE, 
B. ALLEMEERSCH, Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 457-458. 
38 Art. 2 W.H.P.C. 
39 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 225-227, A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 247-250, C. ENGELS, 
Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 271-276. 
40 Art. 1410 B.W.; Art. 1243 B.W. 
41 Vb.: K.B. van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten B.S. 26 januari 1996. 



 15 

nog niet volledig duidelijk. In sommige gevallen gaat het over een 

resultaatsverbintenis, in andere om een middelenverbintenis.42 

 

16. Op de vraag of de aannemer een middelenverbintenis of een resultaatsverbintenis 

is aangegaan is nog geen sluitend antwoord gegeven. In de meeste gevallen zal het 

wel gaan over een resultaatverbintenis maar er zijn ook vormen van aanneming die 

een middelenverbintenis inhouden.43 De rechtbank van eerste aanleg van Luik stelt in 

een vonnis dat wanneer een persoon tegenover een opdrachtgever de lasten en de 

aansprakelijkheid van een aanneming op zich heeft genomen, hij gehouden is 

tegenover deze opdrachtgever door een resultaatsverbintenis.44 

 

17. Wanneer een bouwheer aan de aannemer een zaak toevertrouwt waarvan hij 

eigenaar is, draagt hij de bewaring van deze zaak over aan de aannemer. Er moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen de teruggave plicht en het behoud van de zaak.   

 

De teruggave plicht houdt in dat de aannemer die een zaak van de opdrachtgever in 

zijn bezit heeft, deze moet teruggeven op het einde van de opdracht. Indien hij de 

zaak niet kan teruggeven, moet de aannemer te bewijzen dat het verlies van de zaak 

buiten zijn schuld heeft plaatsgevonden. Hij draagt de bewijslast. De oorzaak van het 

verlies moet niet de gemeenrechtelijke kenmerken van overmacht vertonen, de 

aannemer dient enkel te bewijzen dat hij de wettelijk of contractueel voorgeschreven 

zorg aan de bewaring heeft besteed.45 Het gaat hier om een resultaatsverbintenis.46  

 

Wanneer het gaat over de behoudsverplichting is er sprake van een 

middelenverbintenis. De opdrachtgever draagt hier de bewijslast en hij dient dus te 

bewijzen dat de aannemer zijn behoudsverplichting niet naar behoren heeft 

uitgevoerd. De aannemer dient zich te gedragen overeenkomstig de beroepsgebruiken.  

 

Indien de zaak teniet gaat kan de opdrachtgever wel om uitleg vragen. De aannemer 

dient dan uit te leggen wat er precies gebeurd is en dat hij er zelf geen schuld aan 

                                                
42 Cass. 8 november 1974, Arr. Cass. 1975, 317. 
43 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 226. 
44 Rb. Luik 8 maart 1973, T. Aann. 1976, 207. 
45 G. BAERT, Aanneming van werk, in APR, Gent, Story-Scientia, 2001, 200. 
46 Bergen 4 november 1991, R.R.D. 1992, 56. 
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heeft. Volstaat deze uitleg niet, dan kan de opdrachtgever aantonen dat de aannemer 

zich niet volgens de beroepsgebruiken heeft gedragen en dan kan hij aanspraak maken 

op schadeloosstelling. Wanneer de aannemer zelfs geen restanten van de zaak kan 

terugbezorgen aan de opdrachtgever, zitten we terug op het terrein van de teruggave 

plicht en ligt de bewijslast weer bij de aannemer vermits het dan weer wel om een 

resultaatsverbintenis gaat.47 

 

Wanneer men een auto in herstelling geeft, is dit een contract van aanneming met een 

bijkomende overeenkomst van bewaargeving. De garagist is verplicht om de wagen 

terug te geven, tenzij hij een vreemde oorzaak kan aantonen die onvermijdbaar en 

onvoorzienbaar was. De teruggave plicht is een resultaatsverbintenis in hoofde van de 

garagist.48 

 

18. De aannemer dient het werk binnen de tussen de partijen overeengekomen termijn 

uit te voeren, zelfs wanneer deze termijn ontoereikend was voor de voltooiing. De 

opdrachtgever dient niet passief  te blijven wanneer duidelijk wordt dat het werk niet 

binnen de overeengekomen termijn klaar zal zijn. Hij mag de nodige maatregelen 

treffen opdat het werk tijdig af zal zijn.49   

 

Indien er geen termijn overeen gekomen werd tussen de partijen, moet men uitgaan 

van een redelijke termijn naargelang de aard en de omstandigheden.  

 

Wanneer de uitvoering niet tijdig plaats kan vinden en de oorzaak van de laattijdig 

uitvoering te vinden is in overmacht of een fout van de besteller/opdrachtgever, wordt 

de aannemer ontslaan van zijn aansprakelijkheid.50  

 

19. De aannemer is ingevolge de artikelen 1246 en 1788 B.W. verplicht om de zaak te 

leveren. Op deze leveringsplicht wordt dieper ingegaan in randnummers 25-27. 

 

e.Verbintenissen van de besteller/opdrachtgever.51 

                                                
47 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 202. 
48 Gent 27 februari 2004, T.G.R.-T.W.V.R. 2004, afl. 3, 197. 
49 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 198-199. 
50 Cass. 12 maart 1959, Pas. 1959, I, 702. 
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20. De opdrachtgever moet alles in zijn macht doen om ervoor te zorgen dat het werk 

uitgevoerd kan worden door de aannemer. Al hetgeen nodig is om het werk tot een 

goede uitvoering te brengen en van hem afhangt dient de opdrachtgever te 

verschaffen aan de aannemer.  

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het verschaffen van mogelijkheden en 

het verschaffen van middelen. Het verschaffen van mogelijkheden houdt in dat de 

opdrachtgever dient te zorgen voor de vereiste vergunningen en machtigingen. Hij 

moet ervoor zorgen dat de aannemer toegang en uitgang heeft op het bouwterrein en 

hij moet plannen van een architect ter beschikking stellen. De opdrachtgever dient 

ook tijdig de beloofde middelen te verschaffen, dit is een onderdeel van de uitvoering 

van de overeenkomst.52 

 

21. Een tweede verbintenis bestaat erin om tijdig de prijs te betalen, dit wil zeggen op 

de overeengekomen datum en overeenkomstig de modaliteiten die bepaald zijn in het 

contract.53  

 

22. De besteller/opdrachtgever is ook verplicht om het werk te aanvaarden. Hieronder 

moet verstaan worden het in ontvangst nemen en het goedkeuren van het werk. Er is 

echter geen sprake van een keuringsplicht. Het is een recht van de opdrachtgever om 

het werk effectief te keuren maar of hij hier gebruik van maakt is zijn eigen 

beslissing.54  

 

Indien de opdrachtgever weigert te aanvaarden zal de rechter over de zaak oordelen 

en kijken of de redenen om te weigeren wel gegrond zijn. De opdrachtgever kan in 

principe enkel weigeren om ernstige en belangrijke redenen.55 

 

De aanvaarding wordt uitgebreider besproken in randnummers 28-39. 

                                                                                                                                      
51 Y. MERCHIERS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 229-231; A. VERBEKE, 
Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 250-254; C. ENGELS, 
Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 277-279. 
52 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 210-212. 
53 A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 250. 
54 G. BAERT, Aanneming van werk, In A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, 222. 
55 W. ABBELOOs, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 88. 
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f.Beëindiging van de aannemingsovereenkomst. 

 

23. Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen beëindigingsgronden uit het 

gemeen recht en beëindigingsgronden eigen aan aanneming.  

 

De beëindigingsgronden uit het gemeen recht zijn dezelfde bij alle contracten: het 

gaat hier over voltooiing van het werk, wederzijds akkoord tussen partijen, 

overmacht, verstrijken van de termijn bij een overeenkomst van bepaalde duur en 

ontbinding voor niet nakoming door één der partijen van zijn verbintenissen.  

 

De gronden die eigen zijn aan aanneming zijn de eenzijdige verbreking door de 

opdrachtgever en het overlijden van de aannemer.  

 

De eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever vloeit voort 

uit artikel 1794 B.W. Volgens dit artikel kan de opdrachtgever 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.56 Dit artikel is niet van openbare orde dus partijen 

kunnen dit recht beperken of uitbreiden in hun overeenkomst, ook kunnen zij er de 

modaliteiten ervan regelen.57 Algemeen wordt aanvaard dat artikel 1794 B.W. van 

toepassing is op alle aannemingsovereenkomsten. Het moet wel gaan om aanneming 

van een werk dat bepaald is door een uitdrukkelijke tijdsduur of door zijn voorwerp.58 

Volgens de tekst van artikel 1794 B.W. moet het gaan om aanneming tegen vaste 

prijs, men kan de wet eng interpreteren en dan gaat het enkel om aanneming tegen 

vaste prijs, maar men kan ook een ruime interpretatie aan de wet geven, waardoor het 

artikel ook van toepassing is op aanneming op bestek. De rechtspraak geeft de 

voorkeur aan de ruime interpretatie.59 

 

                                                
56 Art. 1794 B.W. 
57 Antwerpen 19 januari 1976, R.W. 1976-77, 159; Rb. Brussel 19 juni 1989, T. Aann.1990, 395. 
58 Cass. 4 september 1980, R.C.J.B. 1981, 523, noot X. DIEUX. 
59 Cass. 4 september 1980, R.C.J.B. 1981, 523; Cass 24 september 1981, R.W. 1982-82, 1062. 
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Bij overlijden van de aannemer wordt de bouwovereenkomst ontbonden.60 Het gaat 

hier om een ontbinding van rechtswege, deze dient niet in rechte gevorderd te worden. 

Artikel 1795 B.W. is niet van openbare orde dus ook hier kunnen partijen er in hun 

overeenkomst van afwijken door  bijvoorbeeld te bedingen dat de werken door de 

erfgenamen van de aannemer worden afgewerkt. Het spreekt voor zich dat dit enkel 

mogelijk is in de mate dat de erfgenamen zelf ook het beroep van aannemer 

uitoefenen.61  

 

2.Erkenning en registratie van de aannemer. 

 

24. Tussen de erkenning en de registratie van de aannemer dient er een duidelijk 

onderscheid gemaakt te worden. Indien de aannemer werken uitvoert in opdracht van 

de Belgische Staat of een andere publiekrechterlijke instelling, moet de aannemer 

erkend zijn. Indien de aannemer de werken uitvoert in opdracht van een privé-

persoon, volstaat het dat hij geregistreerd is.62 

 

a.Erkenning.63 

 

Om aannemingsactiviteiten te kunnen uitvoeren moet de aannemer aan bepaalde 

ondernemingsvaardigheden voldoen. Het gaat om basiskennis van het bedrijfsbeheer 

en meer technische beroepsbekwaamheden: deze worden vastgesteld op sectoraal en 

intersectoraal niveau.64 Door de erkenning toont de aannemer aan dat hij in staat is om 

opdrachten van een bepaalde aard en omvang uit te voeren. 

 

Het doel van de erkenning is tweezijdig. Enerzijds is het de bedoeling om aan de 

opdrachtgevers een zekerheid te geven dat zij een overeenkomst sluiten met een 

                                                
60 Art. 1795 B.W. 
61 K. UYTTERHOEVEN, “Bouwen en contractrecht”, in K. DEKETERLAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE, 
B. ALLEMEERSCH, Handboek bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 469. 
62 H. VAN BAUWEL, De nieuwe wetgeving inzake aannemersregistratie, Brugge, Die Keure, 1999, 4. 
63 Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, B.S. 6 april 
1991; K.B. 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 
maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, B.S. 18 oktober 1991; 
M.B. 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige 
erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing 
van artikel 3 §1 van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkennning van aannemers 
van werken, voor te leggen documenten, B.S. 18 oktober 1991. 
64 A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 245. 



 20 

persoon die de werken goed zal uitvoeren. Door de erkenning is de opdrachtgever in 

staat om te weten dat de aannemer de nodige bekwaamheid bezit en op financieel vlak 

voldoende draagkracht bezit. Anderzijds draagt de erkenning bij tot goede 

concurrentieverhoudingen tussen de verschillende aannemers. Diegene die niet over 

voldoende technische kennis beschikken of niet voldoende financiële draagkracht 

bezitten, worden geweerd. 

 

b.Registratie.65 

 

Doel van de wetgever bij de invoering van de registratie is de betaling van de sociale 

en fiscale verplichtingen veiligstellen. Werken met een ongeregistreerde aannemer 

kan voor problemen zorgen. De opdrachtgever van een ongeregistreerde aannemer 

moet  een bepaald percentage van de volledige of periodieke betaling inhouden om dit 

door te storten aan de belastingen en de RSZ. Ook dient de opdrachtgever er rekening 

mee te houden dat hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor deze fiscale 

en sociale schulden van de aannemer. Deze verplichting geldt niet voor natuurlijke 

personen die beroep doen op een aannemer voor privé werken.66 

 

Dat was de regeling die vroeger van toepassing was. Sinds 1 januari 2008 moet de 

inhouding enkel nog gebeuren wanneer aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft 

op het moment dat de factuur betaald wordt. Het maakt niet uit wanneer deze 

schulden ontstonden, bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop van de 

uitvoering van de overeenkomst.67 

 

3.Levering. 

 

25. De leveringsplicht kan gedefinieerd worden als volgt: de plicht van de aannemer 

om het door hem uitgevoerde werk aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen op 

een wijze die aan de opdrachtgever de mogelijkheid geeft om dit werk in ontvangst te 

                                                
65 Wet van 4 augustus 1978 tot Economische Heroriëntiering, B.S. 7 augustus 1978; Programmawet 
van 6 juli 1989, B.S. 8 juli 1989; Programmawet 27 april 2007, B.S. 8 mei 2007; K.B. 5 oktober 1978 
tot uitvoering van de artikelen 299 bis (en 299ter) WIB (oud) en 30 bis (en ter) RSZ-wet, B.S. 7 
oktober 1978. 
66 A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2004, 246. 
67 G. VAN LIERDE, L. MONSEREZ, “De nieuwe registratieregeling. Of: een ander voorbeeld van de reële 
impact van het Europeees recht op het sociaal recht in de bouwsector.” T.B.O. 2008, 99. 
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nemen, te beoordelen, te aanvaarden en ten volle te gebruiken.68 De opdrachtgever 

moet dus in de eerste plaats in de mogelijkheid gesteld worden het geleverde werk te 

beoordelen, na te gaan of het naar behoren werd uitgevoerd en in de tweede plaats 

moet hij in staat zijn om het geleverde werk te (kunnen) gebruiken. 

 

26. In dit kader moet ook melding gemaakt worden van de hierboven reeds besproken 

restitutieplicht, die nauw samenhangt met de leveringsplicht. Deze restitutieplicht 

geldt niet voor alle aannemers, enkel indien de opdrachtgever goederen aan de 

aannemer toevertrouwde. De leveringsplicht bestaat erin het werk ter beschikking te 

stellen van de opdrachtgever, de restitutieplicht is de plicht om goederen die de 

opdrachtgever aan de aannemer toevertrouwde terug te geven. Deze restitutieplicht 

kan maar moet niet samenvallen met de leveringsplicht. Ze valt er bijvoorbeeld mee 

samen wanneer de aannemer een werk levert dat betrekking heeft op een goed van de 

opdrachtgever, zoals bepaalde goederen herstellen, onderhouden,..69 

 

27. Inzake de leveringstermijn verwijs ik naar de verbintenissen van de aannemer, 

randnummer 17. 

  

4.Aanvaarding en oplevering. 

 

a.Definitie. 

 

28. In het aannemingsrecht en het bouwrecht bestaat er een terminologische 

verwarring. Het gaat hier om de begrippen aanvaarding, oplevering en 

inontvangstname. De oplevering is een contractuele verplichting van de aannemer, het 

duidt op de levering van het werk door de aannemer. De inontvangstname is de 

materiële handeling waarbij de opdrachtgever het werk feitelijk in ontvangst neemt. 

En dan als laatste is er nog de aanvaarding waarbij de opdrachtgever erkent dat de 

werken goed zijn uitgevoerd, hetgeen een rechtshandeling is.70 De wetgever werkt 

                                                
68 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 726. 
69 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 730-731. 
70 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 946-947. 
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deze terminologische verwarring in de hand door te spreken over “voorlopige en 

definitieve oplevering” wanneer het gaat om aanvaarding door de bouwheer.71  

 

Volgens Wim Goossens is de aanvaarding de éénzijdige, mededelingsplichtige en 

onherroepelijke rechtshandeling waarbij de opdrachtgever erkent dat de aannemer de 

werken of de dienst behoorlijk heeft uitgevoerd en hem ontslaat van aansprakelijkheid 

ter zake.72  

 

Dirk Meulemans en Marijke van Hooymissen definiëren oplevering als de handeling 

waarbij de aannemer het resultaat van zijn werk aan de bouwheer levert/ter 

beschikking stelt, om hem de gelegenheid te geven het te keuren en het, na 

aanvaarding, in ontvangst te nemen.  Zij onderscheiden drie constitutieve 

bestanddelen, namelijk:  

- de terbeschikkingstelling, dit is de handeling waarbij de aannemer het bouwwerk ter 

beschikking stelt van de opdrachtgever, het geeft hem de kans te controleren of de 

werken volledig en degelijk werden uitgevoerd. Dit komt volgens mij op hetzelfde 

neer als hetgeen Wim Goossens beschrijft als de oplevering. 

- De aanvaarding, het gaat hier om een hoofdverplichting van de opdrachtgever 

waarbij hij erkent dat de werken werden uitgevoerd volgens de plans en de bestekken 

en volgens de regels van het vak. Deze verplichting vloeit voort uit art. 1790 B.W. 

M.i. is dit hetzelfde als wat Wim Goossens als aanvaarding ziet. 

- De inontvangsname, Dit is eveneens een verplichting van de opdrachtgever, hij dient 

het werk in ontvangst te nemen. Dit is een verplichting die voortvloeit uit art. 1788 

B.W.73 

 

29. Voor het vervolg van dit werk ga ik oplevering en aanvaarding in eenzelfde 

betekenis gebruiken, namelijk een eenzijdige rechtshandeling waarbij de 

opdrachtgever erkent dat de werken conform de plans en de bestekken en volgens de 

                                                
71 Art. 9 Wet Breyne.  
72 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 946-947. 
73 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco 2005, 663. 
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regels van het vak werden uitgevoerd. Abbeloos gebruikt deze termen ook in dezelfde 

betekenis.74  

 

b.Geldigheidsvereisten. 

 

30. M.b.t. de aanvaarding zijn er een aantal geldigheidsvereisten. Enerzijds bestaan er 

de gemeenrechtelijke geldigheidsvereisten die van toepassing zijn op eenzijdige 

rechtshandelingen en anderzijds moet er rekening gehouden worden met het algemene 

beginsel dat slechts afstand van recht gedaan kan worden indien men er kennis van 

heeft.75  

 

Een geldige oplevering veronderstelt in hoofde van beide partijen (aannemer en 

opdrachtgever) de daadwerkelijke wil om het bouwwerk op te leveren en te 

aanvaarden. De wil mag dus niet aangetast zijn door wilsgebreken.76 

 

Afstand van recht is een rechtshandeling die is gericht op het verlies van een recht 

door de rechthebbende, zonder tevens een overdracht te zijn van dit recht aan een 

andere, de rechthebbende brengt het recht buiten zijn vermogen. Afstand van recht 

kan plaatsvinden door een uitdrukkelijke wilsverklaring, het kan ook gebeuren dat een 

recht wordt prijsgegeven door gedragingen die niet op afstand gericht zijn.77 Volgens 

het Hof van Cassatie moet de afstand van een recht strikt worden uitgelegd en mag 

men dit slechts afleiden uit feiten en gedragingen die voor geen andere uitlegging 

vatbaar zijn.78 Volgens Van Ommeslaeghe is het belangrijkste kenmerk van de 

afstand van recht het verdwijnen van een recht, het dooft uit door de wil van zijn 

titularis. Wanneer het recht overgaat naar iemand anders, is er geen sprake van 

afstand van recht.79 

 

c.Vorm. 

                                                
74 W. ABBELOOS, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 85. 
75 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 959-960. 
76 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 665. 
77 H.A.M. AAFTINK, “Rechtsverwerking en afstand van recht”, T.P.R. 1980, 795. 
78 Cass., 15 februari 1974, Arr. Cass 1974, 658; Cass., 7 februari 1979, Arr. Cass, 1978-79, 661; Cass., 
24 september 1981, Arr. Cass 1981-82, 140; Cass., 20 september 1984, Arr. Cass. 1984-85, 117. 
79 P. VAN OMMESLAEGHE, “Rechtverwerking en afstand van recht”, T.P.R. 1980, 737. 
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31. Aanvaarding is principieel een vormvrije rechtshandeling, zij kan uitdrukkelijk of 

stilzwijgend gebeuren. 

 

Wanneer het om uitdrukkelijke aanvaarding gaat, kan dit schriftelijk of mondeling 

gebeuren. De voorkeur gaat normalerwijze uit naar een schriftelijke aanvaarding.80 

 

Wanneer de aanvaarding stilzwijgend gebeurt, wil dit zeggen dat ze kan worden 

afgeleid uit een bepaalde gedraging. Er mag echter geen twijfel bestaan over de 

instemming van de opdrachtgever.81 De rechter ten gronde oordeelt op onaantastbare 

wijze of er al dan niet uit een bepaalde gedraging een aanvaarding kan worden 

afgeleid.82 De stilzwijgende aanvaarding kan slechts gebeuren wanneer zij niet 

contractueel wordt uitgesloten.83 

 

Er is een omvangrijke strekking die uit betaling een stilzwijgende aanvaarding afleidt. 

Wanneer de opdrachtgever zonder voorbehoud betaalt, wordt hij geacht aanvaard te 

hebben.84 Hier moet ook melding gemaakt worden van artikel 1791 B.W. dat stelt dat 

wanneer een werk bij het stuk of bij de maat vervaardigd wordt, de goedkeuring ervan 

bij gedeelten kan geschieden en zij wordt geacht gedaan te zijn voor al de betaalde 

gedeelten indien de opdrachtgever de werkman telkens betaalt naar verhouding van 

hetgeen is afgewerkt.85 Het gaat hier om een beginsel dat niet eigen is aan 

bouwovereenkomsten. Het kan worden uitgebreid tot alle 

aannemingsovereenkomsten.  Wat zeker ook niet vergeten mag worden is, dat het niet 

noodzakelijk moet gaan om een betaling in de formele zin van het woord. Ook 

wanneer het gaat om handelingen met dezelfde draagwijdte als betaling of 

handelingen die een betaling voorbereiden kunnen voor stilzwijgende aanvaarding in 

                                                
80 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 664. 
81 Brussel 10 juli 1950, J.T. 1951. 
82 Cass 24 oktober 1963, Pas. 1964, I, 197. 
83 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 664.  
84 Rb. Gent 16 februari 1977, R.W. 1978-79, 180; Rb. Antwerpen 17 februari 1981,  T. Aann. 1981, 
128; Rb. Brussel 20 november 1979, J.T. 1980, 297. 
85 Art. 1791 B.W. 
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aanmerking komen. Het gaat sowieso om de wil van de opdrachtgever: deze staat 

centraal.86  

 

32. Inzake oplevering bestaat er nauwelijks een wettelijke regeling, enkel in de 

Woningbouwwet, randnummers 42-44. Het is dus van belang om hierover 

contractueel toch iets te bedingen. Wanneer de partijen geen contractuele regeling 

bedongen hebben en het uitmondt in een geschil, zijn zij onderworpen aan het oordeel 

van de rechter. Dit oordeel is afhankelijk van de rechter die de zaak beoordeelt, 

vermits er onenigheid over het onderwerp bestaat. De partijen zullen dus onzekerheid 

hebben over hun positie.87  

 

d.Voorlopige of definitieve oplevering. 

 

33. De oplevering moet niet in twee fasen gebeuren, er is geen enkele wettelijke 

bepaling die dit verplicht stelt. Men kan de formaliteiten inzake voorlopige en 

definitieve oplevering slechts eisen, indien zij contractueel werden bedongen in het 

aannemingscontract of het lastenboek.88  

 

34. Er is sprake van een definitieve oplevering indien er slechts in één oplevering 

voorzien is. Wanneer er echter voorzien is in een voorlopige en een definitieve 

aanvaarding, kan er een discussie ontstaan omtrent de waarde van de voorlopige 

oplevering.  Er zijn met betrekking tot dit onderwerp twee strekkingen.89  

- In een eerste strekking90, gevolgd door het Hof van Cassatie91, kan de voorlopige 

aanvaarding niet gelijkgesteld worden met een goedkeuring van de werken. De 

opdrachtgever neemt gewoon de gepresteerde werken in ontvangst. Hij kan dus nog 

opmerkingen formuleren gedurende de duur van de waarborgperiode. Deze 

opmerkingen betreffen zowel zichtbare als niet zichtbare gebreken. 

                                                
86 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 969-970. 
87 S. DE COSTER, “Praktische raadgevingen bij oplevering van werken”, In K. DEKETERLAERE, M. 
SCHOUPS, A. VERBEKE, B. ALLEMEERSCH, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 758. 
88 W. ABBELOOs, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 87. 
89 W. ABBELOOs, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 87. 
90 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civile Belge, IV, Les principaux contrats vol. 2, Brussel, 
Bruylant, 1972, 885. 
91 Cass., 5 juni 1980, Pas. 1980, I, 1222. 
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- In een tweede strekking, gevolgd door o.m. M.A. Flamme, dekt de voorlopige 

oplevering wel de zichtbare gebreken. Het gaat dus om een oplevering die 

gelijkgesteld wordt met een goedkeuring van de werken, waardoor de zichtbare 

gebreken gedekt worden. Tijdens de waarborgperiode kan men nog opmerkingen 

formuleren omtrent gebreken maar het moet dan gaan om gebreken die niet zichtbaar 

waren op het ogenblik van de voorlopige oplevering.92 

 

De waarborgperiode waar hier over gesproken wordt, is een garantieperiode die de 

voorlopige oplevering van de definitieve scheidt. De duur van deze periode kan men 

contractueel vastleggen maar meestal zal men deze op een jaar bepalen. Welke 

verplichtingen op de aannemer rusten gedurende deze termijn is afhankelijk van 

welke van de bovenstaande strekkingen men volgt. In de eerste strekking zal de 

aannemer alle gebreken moeten herstellen, in de tweede strekking en deze die niet 

zichtbaar waren op het ogenblik van de aanvaarding.93 

 

35. Volgens Abbeloos moet men rekening houden met de gemeenschappelijke 

bedoeling van de partijen. De problematiek aangaande de waarde van de voorlopige 

oplevering mag niet verward worden met deze van de stilzwijgende oplevering. Ook 

wanneer het gaat om een stilzwijgende oplevering is het mogelijk dat de voorlopige 

oplevering de zichtbare gebreken dekt. Wanneer de voorlopige oplevering dient te 

gebeuren overeenkomstig bepaalde formaliteiten waaruit kan blijken dat deze de 

goedkeuring van de werken inhoudt, dan zijn de zichtbare gebreken gedekt door deze 

oplevering en kan de opdrachtgever hier niet meer op terugkomen. Dit staat volledig 

los van het feit of de oplevering uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeurde. 

 

e.Gevolgen van oplevering. 

 

36. Volgens Flamme heeft de oplevering 4 gevolgen, ongeacht of ze stilzwijgend of 

uitdrukkelijk plaatsvond. Ten eerste maakt de oplevering een einde aan de dubbele 

verplichting die op de aannemer rustte, namelijk het onderhouden en het herstellen 

van het werk. Ten tweede worden de sommen die dienden als waarborg teruggegeven. 

Ten derde wordt de aannemer bevrijd van zijn verplichtingen en wordt er een einde 
                                                
92 M.A. FLAMME, J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, 1966, n°492. 
93 W. ABBELOOs, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 91. 
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gesteld aan elke mogelijkheid tot toepassing van contractuele sancties. Ten vierde 

heeft de oplevering tot gevolg dat de opdrachtgever definitief en onherroepbaar de 

overeenstemming van de werken met de regels van de kunst erkent, en dat de 

aannemer volledig vrijgesteld wordt van elke verantwoordelijkheid m.b.t. het werk 

(de tienjarige aansprakelijkheid buiten beschouwing gelaten).94 

 

37. De oplevering heeft dekking van de zichtbare gebreken tot gevolg. Over dekking 

van de niet zichtbare gebreken bestond lange tijd discussie. Niet zichtbare gebreken 

zijn gebreken die niet objectief waarneembaar zijn of die slechts tot uiting komen na 

verloop van tijd. Ook met de hoedanigheid van de opdrachtgever dient rekening 

gehouden te worden wanneer men beoordeelt of een gebrek al dan niet verborgen is. 

Men gaat uit van de normaal voorzichtige en begaafde opdrachtgever.95 De discussie 

eindigde met een arrest van het Hof van Cassatie van 25 oktober 1985,96 waarin het 

besliste dat de aannemer verantwoordelijk blijft voor de verborgen gebreken ook als 

deze de stevigheid of een essentieel bestanddeel van het gebouw niet aantasten. Het 

Hof bevestigde zijn standpunt in een arrest van 18 mei 1987.97  

 

In een arrest van 2000 deed het Hof weer een uitspraak die in dezelfde lijn lag als de 

vorige. De uitleg die het daar gaf was: met de oplevering keurt de opdrachtgever de 

werken goed en geeft hij aan dat de aannemer zijn werk naar behoren heeft 

uitgevoerd. Hij kan echter enkel goedkeuren wat hij kan zien op het moment van de 

aanvaarding. Gebreken die op dat moment niet zichtbaar zijn, kan hij niet beoordelen 

en kwijten dus aan de aansprakelijkheid voor deze gebreken komt geen einde door de 

aanvaarding, zelfs niet wanneer deze gebreken de stabiliteit van het gebouw of van 

een van de essentiële delen niet aantasten. 98  

 

f.Oplevering en het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. 

 

                                                
94 M.A. FLAMME, Traité des marchés public, II, Brussel, Bruylant, 1969, 793-794. 
95 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 1005-1008. 
96 Cass., 25 oktober 1985, R.W., 1988-89, 670. 
97 Cass., 18 mei 1987, R.W. 1988-89, 1124. 
98 Antwerpen 5 juni 2000, T.B.O. 2008, 191; W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het 
gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, 1002. 
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38. De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing voor gebreken die de stevigheid 

van het gebouw in gevaar brengen zodat gevreesd kan worden dat het gebouw 

hierdoor gedeeltelijk of geheel teniet zal gaan. Ze heeft geen betrekking op gebreken 

die enkel het gebouw ongeschikt zouden maken voor het gebruik waarvoor het 

bestemd werd.99  

 

39. Het gaat om een foutaansprakelijkheid. De bewijslast van de fout ligt bij de 

bouwheer. Hierdoor kan de aansprakelijkheid slechts een aanvang nemen op het 

ogenblik waarop de aannemer van zijn leveringsplicht bevrijd werd (vermits hij 

hiervan de bewijslast draagt). Het loutere feit dat de aannemer de werken voltooide 

kan niet het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid zijn. De bouwheer dient 

de werken op te nemen en de aannemer dient het werk te leveren, er is m.a.w. een 

oplevering nodig waarbij de bouwheer het werk keurt. Wanneer dit gebeurt vangt de 

tienjarige aansprakelijkheid aan.100 

 

Vermits de voorlopige oplevering geen goedkeuring van de werken inhoudt zal het 

moeten gaan om de definitieve oplevering. Partijen kunnen echter wel contractueel 

bedingen dat de tienjarige aansprakelijkheid aanvangt bij de voorlopige oplevering.101  

 

Het Hof van Cassatie besliste in een arrest van 1984 dat indien er in een 

aannemingsovereenkomst een clausule vervat zit die bepaalt dat de tienjarige 

aansprakelijkheid begint te lopen bij de voorlopige oplevering, deze clausule zo kan 

geïnterpreteerd worden dat de gevolgen van de voorlopige oplevering alleen op het 

vlak van de aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid afwijken. De bouwheer heeft 

dus niet noodzakelijk afgezien van de normale gevolgen van een voorlopige 

oplevering, ze houdt niet noodzakelijk een goedkeuring van de werken in.102 

 

De rechtbank van eerste aanleg van Luik besliste hier in 1998 anders over. Volgens 

haar kunnen partijen in hun aannemingsovereenkomst bepalen dat de termijn voor de 

tienjarige aansprakelijkheid een aanvang zal nemen wanneer de voorlopige oplevering 

plaatsvindt. Indien dit het geval is, wil dit zeggen dat de partijen aan de voorlopige 
                                                
99 Rb. Antwerpen 23 oktober 2007, T.B.O. 2008, 199. 
100 Antwerpen 8 februari 1999, T. Aann. 1999, 249. 
101 Brussel 25 oktober 1994, Res Jur. Imm. 1995, 91; Gent 24 april 1997, A.J.T. 1998-99, 894. 
102 Cass. 21 juni 1984, T. Aann. 1997, 323. 
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oplevering een aanvaardende werking hebben willen geven (gelijkstellen met 

definitieve aanvaarding), vermits de tienjarige aansprakelijkheid noodzakelijk 

aanvangt bij de definitieve oplevering.103  

 

Het Hof van Beroep van Gent zegt in een arrest van 1996 dat de termijn van de 

tienjarige aansprakelijkheid strikt genomen begint te lopen vanaf de definitieve 

aanvaarding. Het kan echter zijn dat de termijn ingaat vanaf de voorlopige oplevering 

wanneer uit gedragingen van partijen kan worden afgeleid, dat hetgeen voorlopige 

oplevering is, geldt als definitieve oplevering. 104 

 

6.Wet Breyne. 

 

40. De ontstaansreden van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en 

de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S. 11/9/1971) (hierna: 

Wet Breyne) was de bescherming van de kopers van nog te bouwen woningen tegen 

de insolventie van de verkopers. In 1993 werd de wet gewijzigd, deze wijziging 

verbetert de bescherming van de koper op bepaalde punten, zoals de verplichting tot 

verstrekken van een zekerheid of waarborg.105  

 

a.Toepassingsgebied 

 

41. Het toepassingsgebied van de wet wordt bepaald door haar artikel 1 §1. De wet is 

toepasselijk op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een te bouwen of in 

aanbouw zijnde huis of appartement, alsook op iedere overeenkomst waarbij de 

verbintenis wordt aangegaan om 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 voor de voltooiing van het gebouw een of meer 

stortingen te doen.106 

 

                                                
103 Rb. Luik 3 april 1998, J.L.M.B. 2000, 167. 
104 Gent 20 september 1996, A.J.T. 1997-98, 280. 
105 M. DEVROEY, De Wet Breyne – woningbouwwet, Lokeren, Konstruktieve Pulikaties en Advies, 
1994, 1-3. 
106 Art. 1 §1 Wet Breyne. 
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b.Oplevering in de Wet Breyne. 

 

42. De Wet Breyne en het uitvoeringsbesluit bevatten een regeling aangaande het 

tijdstip, de vorm en het totstandkomen van voorlopige en definitieve oplevering.107 

 

“De eindoplevering van het werk mag niet geschieden dan na verloop van een jaar 

sedert de voorlopige oplevering, met dien verstande dat de eindoplevering van de 

gemeenschappelijke gedeelten, met inbegrip van de toegangen, reeds heeft 

plaatsgehad, zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is.”108 Er is sprake van een 

voorlopige en een definitieve oplevering. Het artikel bepaalt dat er een periode van 

ten minste één jaar moet verstrijken tussen de voorlopige en de definitieve oplevering 

en dat, indien het gaat om appartementsgebouwen, het verboden is om tot een 

definitieve oplevering van de privatieve delen over te gaan zolang er geen definitieve 

oplevering van de gemeenschappelijke delen heeft plaatsgevonden.109  

 

De voorlopige oplevering heeft tot doel om de opdrachtgever te beschermen tegen 

verschillende gebreken die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.110 De definitieve 

oplevering is de handeling waarbij de opdrachtgever alles definitief controleert en 

vaststelt dat de aannemer zijn verplichtingen is nagekomen en ook de gebreken die 

tijdens de periode van één jaar naar boven gekomen zijn heeft hersteld.111 

 

Artikel 7, laatste alinea van de Wet Breyne laat ruimte voor de Koning om de 

minimumvoorwaarden te bepalen m.b.t. de gegevens die de overeenkomsten moeten 

bevatten. Ook de minimumvoorwaarden inzake oplevering worden door de Koning 

bepaald bij Koninklijk Besluit.112 (Hierna: K.B. houdende de uitvoering van de Wet 

Breyne)  Deze minimumvoorwaarden liggen vervat in artikel 2 van voornoemd K.B.  

 

c.Bespreking minimumvoorwaarden oplevering. 

                                                
107 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 672. 
108 Art. 9 Wet Breyne. 
109 D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. 
BOONE, P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 672.  
110 M.A. FLAMME, Traité des marchés publics, II, Brussel, Bruylant, 1969, 766. 
111 M.A. FLAMME, Traité des marchés publics, II, Brussel, Bruylant, 1969, 787. 
112 K.B. van 21 oktober 1971 houdende de uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van de te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, B.S. 4 november 1971. 
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43. “Zowel de voorlopige als de eindoplevering van de werken wordt slechts bewezen 

door een schriftelijke en tegensprekelijk tussen partijen opgemaakte akte.”113 Er moet 

dus een schriftelijke akte zijn opgemaakt tussen de partijen voor wat betreft de 

oplevering, zowel voor de voorlopige als voor de definitieve. Het tegensprekelijk zijn 

houdt in dat de aannemer hierbij aanwezig is of toch ten minste werd opgeroepen 

zodat hij de kans had aanwezig te zijn.114 

 

“De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw of van de verbouwde of 

uitgebreide gedeelten ervan, geldt echter als vermoeden dat de koper of opdrachtgever 

stilzwijgend de voorlopige oplevering aanvaardt, behoudens tegenbewijs.”115 

Stilzwijgende oplevering wordt in de Wet Breyne gemakkelijker toegelaten dan in het 

gemeen recht. Het louter betrekken van de woning geldt als stilzwijgende 

aanvaarding. Het kan wel zijn dat de rechtbank oordeelt dat de ingebruikname van het 

gebouw niet geldt als vermoeden van stilzwijgende aanvaarding.116 

 

“De koper of de opdrachtgever wordt vermoed de werken voorlopig of definitief, 

naargelang van het geval, te aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van de 

verkoper of aannemer, de oplevering op een gestelde datum te doen, zonder gevolg 

heeft gelaten en indien hij binnen vijftien dagen nadat hij door de verkoper of 

aannemer daartoe bij deurwaardersexploot werd aangemaand, op de daarin gestelde 

datum, voor de oplevering niet verschenen is. Deze bepaling is niet van toepassing op 

de oplevering van gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw.”117 De aannemer 

dient het initiatief te nemen voor de oplevering omdat hij diegene is die er belang bij 

heeft dat de werken aanvaard worden. Hij moet de opdrachtgever uitnodigen op een 

bepaalde datum en een bepaald uur om samen een rondgang te doen in het gebouw. 

Indien de opdrachtgever tevreden is met de werken ondertekent hij het proces-verbaal 

van oplevering. Is hij niet akkoord, wordt er een proces-verbaal van niet-oplevering 

opgemaakt met hierin vermeld de reden waarom hij niet akkoord gaat.118 

 
                                                
113 Art. 2 §1 tweede alinea K.B. houdende de uitvoering van de Wet Breyne. 
114 M. DEVROEY, De Wet Breyne – Woningbouwwet, Lokeren, Konstruktieve Publikaties, 2000, 93. 
115 Art. 2 §2 eerste alinea K.B. houdende de uitvoering van de Wet Breyne. 
116 Luik, 28 juni 1988, R. Rég. Dr. 1991, 27. 
117 Art. 2 §2 tweede alinea K.B. houdende de uitvoering van de Wet Breyne. 
118 M. DEVROEY, De Wet Breyne – Woningbouwwet, Lokeren, Konstruktieve Publikaties, 2000, 93-94. 
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“De weigering om tot de oplevering over te gaan wordt samen met de redenen waarop 

zij steunt ter kennis van de verkoper of aannemer gebracht bij een ter post 

aangetekende brief.”119 Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op de datum 

voorgesteld door de aannemer, zal hij een aangetekende brief moeten sturen naar de 

aannemer indien hij niet akkoord gaat, en de oplevering weigert. Met deze 

aangetekende brief stelt hij de aannemer in kennis van zijn weigering.  

 

Uit de tweede en de derde alinea van artikel 2 §2 K.B. houdende de uitvoering van de 

Wet Breyne kan een vermoeden worden afgeleid. Indien de opdrachtgever het 

geschreven verzoek van de aannemer negeert en ook niet verschijnt binnen de 15 

dagen na aanmaning per gerechtsdeurwaardersexploot, wordt hij vermoed de 

oplevering te hebben aanvaard. 

 

d.Oplevering en de aanvang van de tienjarige aansprakelijkheid. 

 

44. De tienjarige aansprakelijkheid neemt een aanvang bij de definitieve aanvaarding. 

Wanneer in de aannemingsovereenkomst een clausule staat die de aanvang van de 

tienjarige aansprakelijkheid op het moment van voorlopige oplevering plaatst, is deze  

clausule nietig.120  

 

Titel II: Frans recht. 

 

1.Le contrat d’entreprise. 

 

a.Definitie. 

 

45. Het aannemingscontract wordt in de franse Code Civil beschouwd als een contract 

betreffende huur van werk. Het valt onder titel 8 “le contrat de louage”. Artikel 1708 

Code Civil onderscheidt 2 soorten huurcontracten, de huur van goederen en de huur 

van werk.121 De huur van werk is een contract waarbij een van de partijen zich ertoe 

                                                
119 Art. 2 §2 derde alinea K.B. houdende de uitvoering van de Wet Breyne. 
120 Bergen 9 mei 1983, T.B.H. 1985, 263. 
121 Art. 1708 Code Civil. 
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verbindt iets te doen voor de andere tegen betaling van een prijs die tussen hen werd 

overeengekomen.122  

 

Daniel Mainguy is van mening dat deze definitie te breed is omdat ze niet toelaat een 

onderscheid te maken tussen het aannemingscontract en de arbeidsovereenkomst of 

het mandaat. Men neemt dus ook een andere definitie in overweging die het 

aannemingscontract ziet als het contract waarbij een persoon de andere persoon belast 

met de uitvoering van een werk tegen een vergoeding, in volle onafhankelijkheid en 

zonder vertegenwoordiging.123 Volgens de Code Civil zijn er drie soorten huur van 

werk, ten eerste de huur van werkvolk die in dienst treden van iemand, ten tweede van 

vervoerders, op het land of te water, die belast zijn met vervoer van personen of 

goederen en ten derde van architecten, aannemers en techniciens.124 Het gaat hier dus 

om de derde soort.  

 

46. Het aannemingscontract heeft als onderwerp diensten die betrekking hebben op 

een materiële zaak, dit is wat in de Code Civil onder de naam devis et marchés valt, 

(art. 1787-1799 Code Civil) het gaat om fabricatie, transformatie of onderhoud van 

bepaalde zaken, of een immateriële zaak, bijvoorbeeld reisagentschappen, raadgevers, 

organisatoren van evenementen,...125 

 

b.Hoofdbestanddelen. 

 

47. Zoals hoger reeds vermeld gaat het om een overeenkomst tot realisatie van een 

prestatie, in alle onafhankelijkheid en zonder vertegenwoordiging. De prestatie slaat 

op het verrichten van een werk een materiële of intellectuele prestatie. Het is dus niet 

zo dat een materiële prestatie enkel slaat op manuele activiteiten, het kan ook gaan om 

intellectuele prestaties, deze zijn niet uitgesloten uit de definitie van het 

aannemingscontract.126  

 

                                                
122 Art 1710 Code Civil. 
123 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 387.   
124 Art. 1779 Code Civil. 
125 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 385.  
126 Civ. 3e, 28 février 1984, Bull. civ. III, n° 51. 
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48. Wanneer het gaat om een rechtshandeling is er geen sprake van aanneming maar 

van een mandaat.127 Men moet zich ook de vraag stellen of er sprake is van 

vertegenwoordiging. In beide gevallen – zowel bij aanneming als bij mandaat – gaat 

het om de uitvoering van een opdracht voor iemand anders maar bij het mandaat is er 

sprake van vertegenwoordiging, de mandataris treedt op in naam en voor rekening 

van zijn opdrachtgever. Zijn opdracht heeft een juridische natuur ook al moet hij 

eveneens materiële handelingen stellen. Bij aanneming zal de aannemer zijn 

opdrachtgever niet vertegenwoordigen en zal deze laatste dus ook niet gebonden zijn 

door zijn handelingen. Dit onderscheid is echter niet sluitend vermits er ook een 

mandaat kan zijn dat plaatsvindt zonder dat er vertegenwoordiging is.128 Hier 

vertegenwoordigt de mandataris zijn opdrachtgever niet maar gaat het wel om het 

stellen van rechtshandelingen en zoals reeds hoger vermeld, wanneer er sprake is van 

het stellen van rechtshandelingen, is er geen sprake van aanneming.  

 

49. De aannemer mag niet onder het gezag staan van de opdrachtgever, hij moet zijn 

werk kunnen verrichten in volle onafhankelijkheid. Het gaat om het onderscheid 

tussen een aannemingsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Het onderscheid 

ligt vooral in de verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk. De aannemer is 

verantwoordelijk voor het uitgevoerde werk, terwijl de werknemer een bijzondere 

bescherming geniet.129 

 

c.Kenmerken. 

 

50. Een aannemingsovereenkomst is een consensuele overeenkomst, in die zin dat er 

voor de totstandkoming geen enkele vormvereiste vervuld moet zijn.130 Hierop 

bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld: van een overeenkomst tot bouwen 

van een individueel huis moet een geschrift worden opgesteld.131 De 

aannemingsovereenkomst komt tot stand wanneer partijen het eens zijn over bepaalde 

essentiële elementen van de overeenkomst.  

                                                
127 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 392.; A. BÉNABENT, Droit Civil, 
Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, Montchrestien, 2001, 317. 
128 A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, 
Montchrestien, 2001, 317. 
129 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 395. 
130 Civ. 3e, 8 octobre 1974, Bull. civ. III, n° 343. 
131 Art. L 231-1 CCH.  
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51. Beide partijen verbinden zich tegenover elkaar, de ene verbindt zich ertoe een 

prestatie te leveren en de andere verbindt zich ertoe een prijs te betalen voor deze 

prestatie dus het gaat om een wederkerige overeenkomst.132 

 

52. De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst ten bezwarende titel.133 Het is 

niet noodzakelijk dat partijen een prijs bepalen op het moment dat de overeenkomst 

tot stand komt.134 Artikel 1129 Code Civil is niet van toepassing op 

aannemingsovereenkomsten.135 Ook al is het niet nodig om de prijs contractueel vast 

te stellen, het zou sowieso beter zijn om in de overeenkomst een methode te voorzien 

waarop de prijs zal bepaald worden.136  

 

53. Er zijn verschillende mogelijkheden om de prijs te bepalen. 

 

a.Er werd geen prijs bepaald. 

 

Hoger werd reeds vermeld dat het niet noodzakelijk is om de prijs op voorhand in de 

overeenkomst te bepalen. De aannemer zal hier unilateraal de prijs vastleggen in een 

factuur. Deze heeft geen verplicht karakter en kan door de opdrachtgever worden 

aangevochten indien hij deze niet correct vindt, hij draagt dan zelf de bewijslast.137 

Indien hij de prijs aanvecht, wordt  de overeenkomst door de rechter aangevuld, deze 

laatste beschikt hier over soevereine beslissingsmacht bij de bepaling van de prijs.138 

 

b.Dans le marché à forfait. 

 

De prijs is vastgesteld op het moment dat de aannemingsovereenkomst is gesloten, en 

dit in functie van de uit te voeren werken.  De prijs is onaantastbaar: dit veronderstelt 

                                                
132 Art. 1102 Code Civil. 
133 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 416. 
134 Civ. 1e, 15 juin 1973, Bull. civ. I, n° 202; Civ. 1e, 28 nov. 2000, Contrats, conc. consom., 2001, n° 
38, obs. L. Leveneur. 
135 Civ. 3e, 20 févr. 1996, Bull. civ. III, n° 91, p 61. 
136 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 403. 
137 Civ. 1e, 18 novembre 1997, Bull. civ. I, n° 313. 
138 Civ. 1e, 15 juin 1973, Bull. civ. I, n° 202; Civ. 1e, 19 décembre 1973, Bull. Civ. I, n° 360. 
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dat het totaalbedrag met precisie wordt vastgesteld en dat de natuur en de omvang van 

de overeenstemmende werken ook zeer precies omschreven zijn.139  

 

Wat hier van belang is, is dat wanneer door veranderingen de omvang van de uit te 

voeren werken groter wordt, de prijs niet stijgt. Een prijsherzieningsclausule kan hier 

wel een oplossing bieden om toch een zekere gelijkheid te creëren in de toename van 

de omvang van het werk en de stijging van de prijs.140  

 

Voor werken die bovenop het oorspronkelijke werk komen, moet een nieuwe 

overeenkomst gesloten worden en de omvang van die werken moet bewezen zijn.141 

Het gaat hier om een dubbele voorwaarde.  

 

Enerzijds moet het effectief gaan over werken die buiten het forfait vallen, het mag 

niet gaan over werken die noodzakelijk zijn door het opduiken van bepaalde 

moeilijkheden in de uitvoering die de aannemer niet voorzien had. Dit is een 

onderscheid dat niet gemakkelijk te maken is. Een criterium van onderscheid kan het 

volgende zijn: al hetgeen noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de voorziene 

werken is inbegrepen in het forfait, een werk valt dus pas buiten het forfait wanneer 

het gaat om een verbetering of een uitbreiding van het resultaat.  

 

Anderzijds moeten de supplementaire werken effectief besteld zijn, dit impliceert dat 

er een nieuwe overeenkomst gesloten wordt die de oorspronkelijke aanvult.142  

 

Wanneer het gaat om aannemingsovereenkomsten die betrekking hebben op 

onroerende goederen, voorziet de Code Civil in een regeling omtrent prijsstijgingen. 

Wanneer een aannemer of een architect belast is met de constructie van een gebouw, 

dit tegen forfaitaire prijs, en er is een overeenkomst met de eigenaar, dan mogen er 

nadien geen prijsverhogingen gevraagd worden op grond van veranderingen wanneer 

deze veranderingen niet schriftelijk zijn goedgekeurd door de eigenaar.143 De 

                                                
139 Civ. 3e, 20 novembre 1991, Bull. Civ. III, n° 283; A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux 
civils et commerciaux 5e édition, Parijs, Montchrestien, 2001, 353. 
140 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 404. 
141 Civ. 1e, 25 mars 1997, Contrats conc. consom. 1997, n° 95.  
142 A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, 
Montchrestien, 2001, 353. 
143 Art. 1793 Code Civil. 
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rechtspraak interpreteert artikel 1793 Code Civil strikt, zij vereist dat alle 

voorwaarden vervuld zijn. Het moet gaan om een aannemingsovereenkomst tegen 

forfaitaire prijs, er moet een plan afgesloten en erkend zijn, het moet gaan om 

constructie van een onroerend goed en deze overeenkomst moet gesloten zijn met de 

hoofdaannemer.144  

 

c.Dans le marché en régie. 

 

Hier is de prijs vastgelegd in functie van een uurtarief of wordt er gerefereerd aan 

bepaalde barema’s, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij advocaten.145  

 

d.Dans le marché sur séries. 

 

De prijs is hier vastgelegd in een lijst. Deze lijst bevat de benodigdheden om het werk 

te voltooien, het komt er dus op neer dat men betaalt voor de materialen die gebruikt 

worden.146 De prijs kan hier pas worden vastgesteld wanneer de werken uitgevoerd 

zijn. Er wordt rekening gehouden met de belangrijkheid van de werken en de 

hoeveelheid van materialen en werkkrachten die ingezet werden om de werken te 

voltooien. De prijs wordt dan berekend aan de hand van een voorafgaand vastgelegd 

tarief.147 

 

d.Verbintenissen van de aannemer. 

 

54. De hoofdverplichting van de aannemer bestaat erin om de prestatie bedongen in 

de overeenkomst uit te voeren.148  

 

De aannemer dient de opdracht uit te voeren volgens de regels van de kunst en de 

gebruiken van het beroep.149 Deze regels zijn nergens gecodificeerd. Ze bestaan uit de 

                                                
144 Civ. 3e, 24 janvier 1990, D. 1990.257. 
145 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 404. 
146 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 405. 
147 A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, 
Montchrestien, 2001, 354. 
148 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 401. 
149 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 408. 
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knowhow in een bepaald vakgebied die elke opdrachtgever mag verwachten wanneer 

hij contracteert met professionelen.150 

 

55. Of het hier nu gaat om een middelen- of resultaatsverbintenis hangt af van hetgeen 

de aannemer beloofd heeft. Heeft hij enkel beloofd een bepaalde prestatie uit te 

voeren, dan is er sprake van een middelenverbintenis, heeft hij echter beloofd om een 

bepaald resultaat te leveren, dan is er sprake van een resultaatsverbintenis. Wanneer 

het gaat om een intellectuele prestatie zal er meestal sprake zijn van een 

middelenverbintenis, wanneer het gaat over een materiële prestatie zal er meestal 

sprake zijn van een resultaatsverbintenis.151   

 

56. Indien aan de aannemer de taak toevertrouwd werd om zelf de materialen te 

kiezen die hij zal gebruiken voor de uitvoering van zijn opdracht, is hij 

verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit zijn slechte keuze.152 Hij wordt 

echter niet sowieso van zijn verantwoordelijkheid bevrijd wanneer hij de materialen 

niet zelf gekozen heeft. Hij blijft het recht hebben om te weigeren de materialen te 

gebruiken die de opdrachtgever hem aangeeft indien hij van mening is dat deze niet 

van voldoende kwaliteit zijn. Hij is dus altijd verplicht om de kwaliteit van de 

materialen te controleren. De aannemer is verplicht om de contractuele bepalingen na 

te leven, hij mag bijvoorbeeld niet zomaar andere materialen gebruiken dan deze die 

voorzien zijn in de overeenkomst.153 Hij dient zich ook te houden aan de richtlijnen 

die hem gegeven zijn door de opdrachtgever.154 Hij mag de beslissingen van de 

opdrachtgever niet bediscussiëren tenzij in het kader van zijn informatie en 

raadgevingsplicht die verder nog besproken wordt in randnummer 57. 

 

57. De aannemer aan wie een bepaalde zaak werd toevertrouwd in het kader van de 

aannemingsovereenkomst heeft een behoudsverplichting en een restitutieplicht. 

Indien de zaak verloren gaat bestaat er een vermoeden dat dit zijn fout is.  De 

                                                
150 H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 850. 
151 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 402. 
152 CA Paris, 8 juilliet 1992, RD imm. 1983, 66, obs. Malinvaud et Boubli.  
153 H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 849. 
154H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 850. 
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bewijslast rust dus op hem. Maar in tegenstelling tot wat bij een resultaatsverbintenis 

het geval is, is hij niet gehouden tot het bewijzen van overmacht. Het volstaat als hij 

aantoont hij geen fout beging.155 

 

58. Naast het vervullen van zijn opdracht heeft de aannemer ook de verplichting om 

raad en informatie te geven. Het gaat hier om een dubbele verplichting,156 ten eerste 

moet hij informatie geven over de aard van de nodige werken en ten tweede over de 

gevaren die kunnen optreden wanneer hij iets bouwt, installeert of herstelt, of 

wanneer de opdrachtgever de zaak in gebruik zal nemen.157  

 

e.Verbintenissen van de opdrachtgever. 

 

59. De opdrachtgever dient de prijs te betalen.158  

 

60. De opdrachtgever moet ook samenwerken met de aannemer opdat deze laatste zijn 

opdracht tot een goed einde kan brengen. Hij mag de uitvoering door de aannemer 

niet belemmeren en moet hem de nodige informatie geven om de opdracht zo goed 

mogelijk te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld over moeilijkheden die de aannemer kan 

ondervinden bij de uitvoering.159  

 

61. De opdrachtgever verbindt zich ertoe het goed in ontvangst te nemen en te 

aanvaarden.160 Dit zal verder besproken worden in randnummer 63-67. 

 

f.Beëindiging van de aannemingsovereenkomst. 

 

62. Hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen beëindigingsgronden uit het 

gemeen recht en beëindigingsgronden eigen aan aanneming.  

 

                                                
155 A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, 
Montchrestien, 2001, 350. 
156 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 415. 
157 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 408-409. 
158 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 418. 
159 Civ. 3e, 19 janv. 1994, Bull. civ. III, n° 6. 
160 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 419. 
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De beëindiginsgronden uit het gemeenrecht zijn: uitvoering van de prestaties, 

verstrijken van de termijn als het een overeenkomst van bepaalde duur was, de 

gerechtelijke ontbinding, wederzijds akkoord tussen partijen en de eenzijdige 

ontbinding wanneer het een overeenkomst van onbepaalde duur was.  

 

De gronden die eigen zijn aan aanneming zijn de eenzijdige verbreking door de 

opdrachtgever en het overlijden van de aannemer.  

 

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. 

Dit kan, ook al is de aannemer reeds begonnen met de uitvoering. De opdrachtgever 

dient de aannemer wel te vergoeden voor de reeds uitgevoerde werken, de gebruikte 

materialen en al hetgeen hij bij de aanneming had kunnen winnen.161 Hij kan van deze 

mogelijkheid gebruik maken ongeacht of de aannemer een fout begaan heeft.162  

 

De overeenkomst kan ook beëindigd worden door het overlijden van de aannemer.163 

De aannemingsovereenkomst is niet noodzakelijk intuitu personae maar voor de 

toepassing van artikel 1795 van de Code Civil is wel vereist dat het over een 

overeenkomst intuitu personae gaat. 

 

2.Prendre livraison. 

 

63. ‘Prendre livraison’ houdt in dat de opdrachtgever het goed in ontvangst dient te 

nemen, het gaat hier om een materiële handeling.164 Dit dient te gebeuren op het 

afgesproken moment.165 De verplichting tot het in ontvangst nemen van de zaak door 

de opdrachtgever vult de verplichting van de aannemer tot uitvoering van zijn 

opdracht aan.166 

 

3.Réceptionner. 

                                                
161 Art. 1794 Code civil. 
162 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 426. 
163 Art. 1795 Code civil. 
164 P. MALOURI, L. AYNÈS, Droit civil, Les contrats spéciaux, édition 1993-1994, Parijs, Editions 
Cujas, 1993, 419. 
165 A. BÉNABENT, Droit Civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux 5e édition, Parijs, 
Montchrestien, 2001, 360. 
166 D. MAINGUY, Contrats Spéciaux, 4e édition, Parijs, Dalloz, 2004, 420. 
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a.Definitie. 

 

64. De ‘réception’ wordt gedefinieerd in artikel 1792-6 van de Code Civil. Volgens 

dit artikel gaat het om de handeling waardoor de opdrachtgever verklaart dat hij het 

uitgevoerde werk aanvaard met of zonder voorbehoud. Ze komt tot stand op vraag 

van de meest gerede partij. In elk geval gebeurt ze op tegenspraak. Hiermee heeft de 

wetgever gekozen voor een zeer formalistische opvatting van de aanvaarding die voor 

grote rechtszekerheid als voordeel heeft.167  

 

b.Vorm. 

 

65. De aanvaarding kan op drie manieren gebeuren.  

 

Ten eerste is er de ‘réception expresse’, deze neemt de vorm aan van een proces 

verbaal van aanvaarding die gedaan kan worden met of zonder aantekenen van 

bezwaren. De aanvaarding hoeft niet te voldoen aan bepaalde vormvereisten maar 

moet wel de reële wil van de partijen uitdrukken.168 Ze moet sowieso op tegenspraak 

gebeuren. De aannemers dienen dus te worden uitgenodigd om aanwezig te zijn 

wanneer de aanvaarding plaatsvindt.169 De datum van de ‘réception expresse’ is 

normaalgezien deze vermeld in het proces verbaal van aanvaarding. 170 

 

Ten tweede is er de ‘réception judiciaire’. Deze wordt uitgesproken door de rechter 

bij gebreke aan uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van de partijen. Deze 

vorm van aanvaarding veronderstelt de weigering van een van de partijen om te 

aanvaarden. De andere partij dient de aanvaarding aan de rechter te vragen vermits hij 

niet zomaar kan optreden.171 De rechter wordt gevat door de meest gerede partij, dit 

volgt uit artikel 1792-6 van de Code Civil. In de praktijk zal dit de aannemer zijn 

wanneer hij geconfronteerd wordt met een opdrachtgever die weigert te betalen. De 

                                                
167 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 21.  
168 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 23. 
169 Civ. 3e, 16 février 1994, Bull. civ. III, n°22. 
170 H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 879. 
171H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 880. 
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rechter kan zich dan in de plaats van de opdrachtgever stellen wanneer de weigering 

niet gegrond is.172 De datum van de ‘réception judiciaire’ wordt bepaald door de 

rechter, hij kan de datum leggen op de dag waarop normaalgezien de aanvaarding zou 

hebben plaatsgevonden indien de opdrachtgever niet weigerde te aanvaarden.173 

 

En dan als laatste is er nog de ‘réception tacite’, (stilzwijgende aanvaarding) deze is 

niet voorzien in artikel 1792-6 van de Code Civil. De praktijk houdt ook koppig vast 

aan de uitdrukkelijke aanvaarding, in de bouwwereld neigt men naar het 

systematische gebruik van geschreven contracten. Maar in sommige gevallen is er 

geen twijfel mogelijk dat de partijen de aanvaarding willen, dit kan uit hun houding 

worden afgeleid zonder dat er enige vormvereiste vervuld is.174 De stilzwijgende 

aanvaarding werd reeds door vele rechters toegelaten175 alvorens het Hof van Cassatie 

deze praktijk aanvaardde.176 Het Hof erkende dat het de mogelijkheid had om te 

controleren er wel effectief sprake is van een stilzwijgende aanvaarding.177 Ze 

veronderstelt de uiting van een ondubbelzinnige wil van de opdrachtgever tot 

aanvaarden. Een fundamenteel element is het betreden van de plaatsen of toch op zijn 

minst deze in bezit nemen. Dit feit op zich volstaat echter niet, men mag er niet vanuit 

gaan dat de opdrachtgever de wil had te aanvaarden wanneer hij na het betreden van 

de plaatsen weigert te aanvaarden omdat hij een aantal zaken vaststelde die niet in 

orde waren, omdat hij een aantal gebreken vaststelde of omdat hij een aantal serieuze 

voorbehouden maakte.178 Maar aan de andere kant zal het ook niet volstaan dat er 

geen zaken aanwezig waren die niet in orde waren, de rechtspraak eist vaak de 

aanwezigheid van een positief element, hetgeen bestaat uit de betaling van de prijs.179  

Het komt er dus op neer dat de rechtspraak de wil van de opdrachtgever tot 

aanvaarding aanneemt wanneer de opdrachtgever bezit genomen heeft van de plaatsen 

en de prijs betaald is zonder dat er sprake is van enig ernstig voorbehoud of ernstige 

gebreken die van die aard zijn dat er kan worden getwijfeld aan de wil van de 
                                                
172 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 23. 
173 Civ. 3e, 30 octobre 1991, RD imm. 1992, 518, obs. Malinvaud et Boubli. 
174 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 24. 
175 TGI Troyes, 19 juin 1985, RD imm. 1985, 376, obs. Malinvaud et Boubli; TGI Rennes, 28 janv. 
1985, D. 1986, 15 note J.C. Groslière; CA Paris, 26 juin 1984, RD imm. 1984, 414, obs. Malinvaud et 
Boubli; CA Paris, 8 avril 1986; RD imm. 1986, 466, obs. Malinvaud et Boubli. 
176 Civ. 3e, 16 juillet 1987, Bull. civ. III, n° 143. 
177 Civ. 3e, 6 novembre 1996, RD imm. 1997, 83, obs. Malinvaud et Boubli; Civ. 3e, 4 décembre 1996, 
RD imm. 1997, 83, obs. Malinvaud et Boubli. 
178 Civ. 3e, 10 juillet 1991, Bull. civ. III, n° 204. 
179 Civ. 3e, 16 mars 1994, Bull. civ. III, n° 50. 
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opdrachtgever om te aanvaarden.180 De datum van deze vorm van aanvaarding wordt 

vastgelegd door de rechter, hij zal vaststellen wanneer de wil van de opdrachtgever en 

de aannemer tot aanvaarden aanwezig was.181 

 

c.Gevolgen. 

 

66. De aanvaarding heeft drie principiële gevolgen. 

 

Ten eerste dekt de aanvaarding de zichtbare gebreken zonder voorbehoud. Zichtbare 

gebreken omvatten ook constructiefouten en gebreken inzake conformiteit. De 

rechtspraak interpreteert dit begrip zeer strikt, zowel de uiting, de oorzaken en de 

gevolgen van de gebreken dienen zichtbaar te zijn.182  

 

Ten tweede verplicht ze om de ‘garantie de parfait achèvement’ te gebruiken voor de 

gebreken waarvoor wel een voorbehoud is. 

 

Ten derde stelt de aanvaarding het moment vast waarop de drie garanties beginnen 

lopen.  

 

d.Vertrekpunt van de 3 garanties. 

 

67. Uit artikel 1792-6 Code Civil volgt dat de aanvaarding het moment vaststelt 

waarop de ‘garantie de parfait achèvement’ begint te lopen. De rechtspraak heeft ook 

het vertrekpunt van de ‘responsabilité décennale’ en de ‘responsabilité biennale’ op 

dit moment vastgelegd.183 

 

a.La garantie de parfait achèvement. 

 

                                                
180 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 25. 
181 H. PÉRINET-MARQUET, “Marchés privés de travaux”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, 
Parijs, Dalloz, 2000, 883. 
182 H. PÉRINET-MARQUET, La responsabilité des constructeurs, Parijs, Dalloz, 1996, 26. 
183 Civ. 3e, 23 avril 1986, Bull III, n° 46. 



 44 

Deze  garantie werd ingevoerd door de wet van 4 januari 1978184 en werd 

gecodificeerd in artikel 1792-6 Code Civil. Het gaat om een garantie waardoor de 

aannemer gehouden is om gedurende een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de 

aanvaarding, alle gebreken die hem schriftelijk gemeld worden door de opdrachtgever 

te herstellen. De gebreken dienen ofwel ten tijde van de aanvaarding gesignaleerd te 

worden door de opdrachtgever ofwel gedurende het jaar na de aanvaarding.185 

 

Het gaat om een objectieve aansprakelijkheid van de aannemer. De opdrachtgever 

hoeft noch de fout van de aannemer, noch de verantwoordelijkheid van de aannemer 

voor het gebrek aan te tonen.186  

 

De opdrachtgever dient zich te richten tot de aannemer die de desbetreffende werken 

uitvoerde (l’entrepreneur concerné), hij mag zich niet zomaar tot elke willekeurige 

aannemer richten.  

 

De termijn binnen dewelke de aannemer de gebreken moet herstellen wordt door de 

partijen bepaald.187 Wanneer de werken niet binnen de gestelde termijn worden 

uitgevoerd, mag de opdrachtgever, na de aannemer in gebreke gesteld te hebben, de 

werken laten uitvoeren op kosten en op risico van de in gebreke gestelde aannemer.188  

 

Of de herstellingswerken uitgevoerd werden, wordt bepaald in gemeenschappelijk 

akkoord of wordt gerechtelijk vastgesteld.189  

 

Natuurlijk kan het zijn dat de aannemer die ingevolge de ‘garantie de parfait 

achèvement’ de gebreken hersteld heeft, niet de aannemer is die verantwoordelijk was 

voor de gebreken. Tegenover de opdrachtgever kan hij dit niet inroepen, hij kan wel 

een verhaal uitoefenen tegen de verantwoordelijke. Dit verhaal moet echter wel 

steunen op een fout van deze laatste want de rechtspraak aanvaardt niet dat de 

                                                
184 Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative a responsabilite et a l’assurance dans le domaine de la 
construction (journal officiel du 5 janvier 1978). 
185 Art. 1792-6, 2e lid Code Civil. 
186 P. MALIVAUD, “Réponsabilité des constructeurs (droit privé). Généralités – Garantie de parfait 
achèvement”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2000,  1114. 
187 Art. 1792-6 3e lid Code Civil. 
188 Art. 1792-6 4e lid Code Civil. 
189 Art. 1792-6 5e lid Code Civil. 



 45 

aannemer die de herstellingen uitvoerde gesubrogeerd wordt in de rechten van de 

opdrachtgever.190 

 

Wanneer het gaat over zichtbare gebreken waartegen bezwaar werd aangetekend 

mogen zij enkel hersteld worden onder deze garantie.191 Hierop bestaat een 

uitzondering, wanneer het gaat om gebreken die wel gesignaleerd werden bij de 

aanvaarding maar die pas aan het licht komen in hun volle omvang en hun gevolgen 

na de termijn van de garantie, dan mag de opdrachtgever aan de aannemer vragen om 

herstellingen uit te voeren op grond van de tienjarige garantie.192  

 

b.La responsabilité décennale. 

 

De ‘responsabilité décennale’ houdt in dat elke aannemer gedurende tien jaar 

verantwoordelijk is tegenover de opdrachtgever voor schade, zelfs al is deze het 

resultaat van een fundamenteel gebrek, die de stevigheid van het werk aantast of 

ervoor zorgt dat het goed niet meer kan worden gebruikt waarvoor het bestemd was 

door schade aan constitutieve elementen of schade aan de uitrusting, tenzij hij 

aantoont dat de schade voortkomt uit een vreemde oorzaak.193 Daar wordt aan 

toegevoegd dat de verantwoordelijkheid van artikel 1792 Code Civil zich uitstrekt tot 

schade die de stevigheid van uitrusting van het werk aantast. Dit enkel wanneer deze 

uitrusting onlosmakelijk deel uitmaakt van het werk. Het onlosmakelijk verbonden 

zijn wil zeggen dat het niet kan worden gedemonteerd of vervangen zonder dat er een 

verslechtering is.194 

 

c.La responsabilité biennale. 

 

De andere elementen van de uitrusting, deze die geen onlosmakelijk deel uitmaken 

van het werk, vallen onder een andere garantie, namelijk de ‘responsabilité biennale’. 

                                                
190 P. MALIVAUD, “Réponsabilité des constructeurs (droit privé). Généralités – Garantie de parfait 
achèvement”, in P. MALINVAUD, Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2000, 1116. 
191 Civ. 3e, 29 avril 1987, Bull. civ. III, n°89. 
192 Civ. 3e, 12 oct 1994, Bull. civ. III, n° 46. 
193 Art. 1792 Code Civil. 
194 Art. 1792-2 Code Civil. 
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Deze garandeert een goede werking gedurende en periode van minimum twee jaar 

vanaf de aanvaarding.195 

 

4.Code de la construction et de l’habitation. 

 

68. In het geannoteerd wetboek van de Code Civil196 wordt verwezen naar bepaalde 

artikels van de Code de la construction et de l’habitation. (Verder: CCH) In deze 

artikelen gaat het ten eerste om overeenkomsten tot bouwen van een individueel huis 

met verschaffen van een plan197 en ten tweede om overeenkomsten tot bouwen van 

een individueel huis zonder verschaffen van een plan198. Deze artikelen werden 

ingevoerd door de wet van 19 december 1990. De wet is ingedeeld in twee delen, het 

eerste legislatieve gedeelte en het tweede reglementaire gedeelte. 

 

69. Het doel van de wet is het beschermen van nieuwe eigenaars van een woning. De 

persoon die opdracht geeft tot het bouwen van een individueel huis zal meestal een 

consument of niet-professioneel zijn die geconfronteerd wordt met iemand die wel 

een professioneel is. Deze zou hiervan misbruik kunnen maken dus is deze regeling er 

gekomen. De wet van 19 december 1990 maakt gebruik van de techniek van 

onrechtmatige bedingen om die opdrachtgever beter te beschermen tegen bedingen 

die door professionelen worden opgenomen in de overeenkomst en die nadelig 

kunnen zijn voor hem.199 Deze zijn enkel opgenomen voor het bouwen van een 

individueel huis met verschaffen van een plan.200 

 

70. De overeenkomst tot bouwen van een individueel huis met verschaffen van een 

plan wordt  gezien als een echt contract, hiervoor zijn er 12 artikelen opgenomen in 

de CCH. De inhoud van deze overeenkomst wordt strikt geregeld door de wet. Anders 

is het voor de overeenkomst tot bouwen van een individueel huis zonder verschaffen 

van een plan. Deze overeenkomst wordt gezien als een pseudo-contract en wordt dus 

                                                
195 Art. 1792-3 Code Civil. 
196 A., TISSERAND-MARTIN, Code Civil, cent-septième édition, Parijs, Dalloz, 2008, 1996. 
197 Art. L. 231-1 – L. 231-13 CCH; Art. R. 231-1 – R. 231-14 CCH. 
198 Art. L. 232-1 – L. 232-2 CCH; Art. R. 232-1 – R. 232-7 CCH. 
199 D. TOMASIN, “Contrats de construction de maison individuelle. Généralités et domain.”, in P. 
MALINVAUD, Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2000, 237-238. 
200 Art. 231-3 CCH. 
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niet zo uitgebreid behandeld in de CCH. slechts 2 artikelen zijn opgenomen in het 

legislatieve gedeelte.201 

 

a.Toepassingsgebied. 

 

71. Voor beide contracten dient het te gaan om het bouwen van een gebouw of een 

gedeelte van een gebouw. Het moet gaan om een aannemingsovereenkomst waarin 

een forfaitaire prijs bepaald is. De wet is van toepassing op het bouwen van een 

individueel huis en op een bepaalde categorie van gebouwen gedefinieerd door de 

wet. Het gaat om gebouwen die bestemd zijn ofwel voor professioneel gebruik én om 

in te wonen ofwel enkel om in te wonen.202 

 

b.Aanvaarding in de CCH. 

 

72. Uit artikel L. 231-6, IV CCH volgt dat de aanvaarding schriftelijk dient te zijn. Er 

begint een bepaalde garantie te lopen en deze blijft lopen tot de aanvaarding van de 

werken schriftelijk is vastgesteld, en indien het geval zich voordoet, tot de termijn van 

acht dagen voorzien in artikel L. 231-8 CCH verstreken is.203 De persoon die instaat 

voor deze garantie zal dus van de partijen eisen dat er een proces verbaal van 

aanvaarding opgemaakt zal worden opdat hij bevrijd wordt van zijn verplichting tot 

garantie. De regels over deze garantie zullen van toepassing zijn op beide in de wet 

vermelde overeenkomsten. Voor het bouwen van een huis zonder verschaffen van een 

plan verwijst artikel L. 232-2 CCH naar artikel L. 231-6 CCH. 

 

73. Artikel L. 231-8 CCH spreekt over een termijn van acht dagen beginnende op de 

dag van teruggave van de sleutels volgende op de aanvaarding. De zichtbare gebreken 

die tijdens deze termijn aan het licht komen.  kunnen nog hersteld worden in het kader 

van uitvoering van de overeenkomst. Ook deze termijn is van toepassing op beide in 

de wet vermelde overeenkomsten, artikel L. 232-2 CCH verwijst ook naar artikel L. 

231-8 CCH. 

                                                
201D. TOMASIN, “Contrats de construction de maison individuelle. Généralités et domain.”, in P. 
MALINVAUD, Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2000, 240. 
202 D. Tomasin, “Contrats de construction de maison individuelle. Généralités et domain.”, P. 
MALINVAUD, Droit de la construction, Parijs, Dalloz, 2000, 249-251. 
203 Art. 231-6, IV CCH. 
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c.Oplevering en het aanvangspunt van de drie garanties. 

 

74. Voor de aanvang van elk van de drie garanties zijn de regels van de Code Civil, 

zoals hoger besproken in randnummer 66, van toepassing bij het bouwen van een 

individueel huis.204   

 

Titel III: Rechtsvergelijkend. 

 

1.Algemeen. 

 

a.Definitie. 

 

75. De plaats van aanneming in het wetboek is in beide rechtssystemen dezelfde. 

Aanneming wordt gerangschikt onder huur. Er zijn twee soorten huur, huur van 

goederen en huur van werk. De huur van werk en diensten wordt onderverdeeld in 

drie soorten.205  

 

76. Vermits aanneming niet gedefinieerd wordt in het Burgerlijk Wetboek of de Code 

Civil, zijn er in beide rechtssystemen definities ontstaan in de rechtsleer. Ook deze 

zijn gelijklopend.206  

 

b.Hoofdbestanddelen. 

 

77. Aangezien de definities gelijklopend zijn, zijn ook de hoofdbestanddelen in beide 

rechtssystemen dezelfde. 

 

Een eerste hoofdbestanddeel is dat het moet gaan om een werkprestatie, deze moet in 

volle onafhankelijkheid verricht worden.207  

 

                                                
204 D. TOMASIN, “Contrats de construction de maison individuelle. Régime juridique.”P. MALINVAUD, 
Droit de la construction,,Parijs, Dalloz, 2000, 290-292. 
205 Zie randnr. 3 voor Belgisch recht en randnr. 45 voor Frans recht. 
206 Zie randnrs. 2, 4 voor Belgisch recht en randnr. 45 voor Frans recht. 
207 Zie randnr. 6 voor Belgisch recht en randnrs. 47, 49 voor Frans recht. 
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Een tweede hoofdbestanddeel is dat het werk verricht wordt tegen betaling van een 

prijs.208 

 

c.Kenmerken. 

 

78. Zowel in België als in Frankrijk is de aannemingsovereenkomst een consensueel, 

wederkerig contract ten bezwarende titel.209 

 

79. Inzake de bepaling van de prijs zijn er gelijkenissen en verschilpunten.210  

 

Nergens is de verplichting ingeschreven dat de prijs op voorhand moet worden 

bepaald, niet in het Belgisch en niet in het Frans recht, de aannemingsovereenkomst 

waarin geen prijs op voorhand bepaald werd is in beide rechtssystemen mogelijk  

 

Bij de vaste prijs en ‘le marché à forfait’ wordt de prijs onveranderlijk vastgesteld op 

het moment dat de aannemingsovereenkomst wordt gesloten. Artikel 1793 B.W. en 

artikel 1793 Code Civil bieden dezelfde bijzondere bescherming aan de 

opdrachtgever, er kunnen pas prijsverhogingen voor veranderingen worden toegestaan 

indien de opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

 

Aanneming op bestek is hetzelfde als ‘le marché sur séries’. De prijzen worden 

vastgelegd in een lijst, de volledige prijs zal worden bepaald wanneer de werken 

volledig zijn uitgevoerd en dit aan de hand van een op voorhand vastgesteld tarief. 

 

Dan is er in België nog de aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs. Hier kan de 

bouwheer eenzijdig wijzigingen aanbrengen na het sluiten van de overeenkomst. Een 

verrekeningswijze wordt ingevoegd in de overeenkomst. In het Frans recht is hier 

geen equivalent voor terug te vinden. 

 

                                                
208 Zie randnr. 7 voor Belgisch recht en randnr. 45 voor Frans recht. 
209 Zie randnrs. 8, 10, 11, 12 voor Belgisch recht en randnrs. 50, 51, 52 voor Frans recht. 
210 Voor de Belgische, respectievelijk de Franse regeling omtrent de prijs zie randnrs. 13 en 53. 
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In het Frans recht is er ook sprake van ‘le marché en régie’, hier worden de prijzen 

vastgelegd in functie van een uurtarief of worden de prijzen gerefereerd aan bepaalde 

barema’s. 

 

d.Verbintenissen van de aannemer. 

 

80. De aannemer verbindt zich ertoe de bedongen prestatie uit te voeren. Hij moet de 

regels van de kunst en de gebruiken van het beroep respecteren. Dit is zowel in België 

als in Frankrijk het geval.  

 

In België is er sprake van minimumnormen, deze zijn vastgelegd bij K.B. en de 

technische voorschriften die uitgaan van een erkend organisme. In Frankrijk zijn deze 

regels nergens gecodificeerd, het gaat om de knowhow in een bepaald vakgebied.211  

 

81. Gaat het om een middelenverbintenis of een resultaatsverbintenis?212  

 

In België is er op deze vraag nog geen sluitend antwoord gegeven, hoewel het in de 

meeste gevallen om een resultaatsverbintenis gaat.  

 

In Frankrijk zegt men dat er gekeken moet worden naar hetgeen de aannemer beloofd 

heeft. Beloofde hij een bepaald resultaat te leveren, dan spreken we van een 

resultaatsverbintenis, beloofde hij enkel een bepaalde prestatie uit te voeren dan is er 

sprake van een middelenverbintenis. 

 

82. Restitutieplicht.213  

 

Hier is slechts sprake van indien de opdrachtgever een bepaalde zaak waarvan hij 

eigenaar is toevertrouwt aan de aannemer. Zowel in het Belgisch als in het Frans recht 

ligt de bewijslast bij de aannemer indien hij de zaak niet kan teruggeven. Hij dient 

zelf te bewijzen dat hem geen schuld treft, dit is voldoende, hij hoeft niet aan te tonen 

dat de zaak verloren ging door overmacht.  
                                                
211 Zie randnr. 15 voor Belgisch recht en randnr. 54 voor Frans recht 
212 Zie randnr. 16 voor Belgisch recht en randnr. 55 voor Frans recht. 
213 Zie randnr. 17 voor Belgisch recht en randnr. 57 voor Frans recht. 
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In het Belgisch recht spreekt men van een resultaatsverbintenis omdat de bewijslast 

op de aannemer rust terwijl men in het Frans recht de zinsnede gebruikt “in 

tegenstelling tot wat bij een resultaatsverbintenis het geval is, is hij niet gehouden tot 

het bewijzen van overmacht”. 

 

e.Verbintenissen van de opdrachtgever. 

 

83. Een eerste verplichting van de opdrachtgever bestaat erin om de prijs te betalen. 

Dit is zowel in het Belgisch als in het Frans recht het geval.214  

 

84. In België is de opdrachtgever verplicht om alles in zijn macht te doen om ervoor 

te zorgen dat de aannemer zijn werk kan doen. Hij moet zelf actief optreden en 

middelen en mogelijkheden verschaffen. In Frankrijk zegt men dat de opdrachtgever 

samen moet werken met de aannemer opdat deze laatste zijn werk kan doen. De 

aannemer moet hier echter enkel de nodige informatie over mogelijke moeilijkheden 

geven en hij heeft een negatieve plicht, namelijk hij mag de uitvoering door de 

aannemer niet belemmeren. In België rust er dus een zwaardere verplichting op de 

opdrachtgever dan in Frankrijk.215  

 

85. De aanvaardingsplicht van de opdrachtgever is in beide landen dezelfde. Hij 

verbindt er zich toe het goed in ontvangst te nemen en te aanvaarden.216  

 

f.Beëindiging van de aannemingsovereenkomst. 

 

86. Zowel in België als in Frankrijk kan men hier een onderscheid maken tussen de 

beëindigingsgronden uit het gemeen recht en deze eigen aan de 

aannemingsovereenkomst.217  

 

De gemeenrechtelijke beëindigingsgronden zijn dezelfde in beide landen. 

                                                
214 Zie randnr. 21 voor Belgisch recht en randnr. 59 voor Frans recht. 
215 Zie randnr. 20 voor Belgisch recht en randnr. 60 voor Frans recht. 
216 Zie randnr. 22 voor Belgisch recht en randnr. 61 voor Frans recht. 
217 Zie randnr. 23 voor Belgisch recht en randnr. 62 voor Frans recht. 
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Ook de beëindigingsgronden eigen aan aannemingsovereenkomsten zijn dezelfde in 

België en in Frankrijk. Het gaat om eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door 

de opdrachtgever uit artikel 1794 B.W./Code Civil en beëindiging door overlijden van 

de aannemer uit artikel 1795 B.W./Code Civil.  

 

2.Levering/Prendre livraison. 

 

87. In het Belgisch recht spreekt men over levering als verplichting van de aannemer. 

Met deze handeling stelt de aannemer het door hem uitgevoerde werk ter beschikking 

aan de opdrachtgever.218  

 

88. In het Frans recht zal men eerder spreken van ‘prendre livraison’ als verplichting 

van de opdrachtgever. Dit is het in ontvangst nemen van het werk door de 

opdrachtgever. Deze plicht van de opdrachtgever vult de plicht van de aannemer tot 

uitvoering van zijn opdracht aan.219  

 

3.Aanvaarding. 

 

a.Omschrijving. 

 

89. Zowel in het Belgisch als in het Frans recht is de aanvaarding een 

hoofdverplichting van de opdrachtgever. Het gaat om de handeling waardoor de 

opdrachtgever verklaart dat hij het uitgevoerde werk aanvaard.220  

 

b.Vorm. 

 

90. In het Belgisch recht is er sprake van twee vormen, de aanvaarding kan 

uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden. In het Frans recht zijn er drie vormen: de 

‘réception expresse’, ‘de réception juciciaire’ en de ‘réception tacite’.221  

 
                                                
218 Zie randnr. 25. 
219 Zie randnr. 63. 
220 Zie randnr. 28 voor Belgisch recht en randnr. 64 voor Frans recht. 
221 Zie randnr. 31 voor Belgisch recht en randnr. 65 voor Frans recht. 
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De ‘réception expresse’ vindt een Belgisch equivalent in de uitdrukkelijke 

aanvaarding en de ‘réception tacite’ vindt een equivalent in de stilzwijgende 

aanvaarding.  

 

Voor de ‘réception judiciaire’ wordt niet uitdrukkelijk een Belgisch equivalent naar 

voor geschoven maar er is er wel een. De ‘réception judiciaire’ wordt door de rechter 

uitgesproken bij gebrek aan uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst van de 

partijen, met andere woorden wanneer een van de partijen weigert te aanvaarden. 

Wanneer men in het Belgisch recht de aanvaarding weigert, moet deze weigering 

gesteund zijn op ernstige en belangrijke redenen. Ingeval van betwisting zal het aan 

de rechter zijn om te oordelen of de redenen tot weigering gegrond zijn.222 

 

c.Voorlopige en definitieve oplevering. 

 

91. In het Belgisch recht wordt er een onderscheid gemaakt tussen voorlopige en 

definitieve oplevering. Men is niet verplicht de oplevering in twee fasen te laten 

verlopen (tenzij men onder toepassingsgebied van de Wet Breyne valt) maar men kan 

dit wel doen. Over de gevolgen in verband met de zichtbare gebreken is er discussie: 

sommigen zeggen dat ze gedekt worden door de voorlopige oplevering, anderen 

zeggen van niet. Indien men beslist om de aanvaarding in twee fasen te laten 

verlopen, worden deze twee fasen gescheiden door een waarborgperiode die meestal 

op een jaar wordt vastgesteld. Tijdens deze periode dient de aannemer de gebreken te 

herstellen, of het gaat om alle gebreken of alleen deze die niet zichtbaar waren ten 

tijde van de aanvaarding is afhankelijk van welke strekking men volgt.223  

 

In het Frans recht daarentegen wordt nergens gesproken over een oplevering in twee 

fasen. Men heeft in het Frans recht wel de ‘garantie de parfait achèvement’, een 

garantie die de aannemer verplicht om gedurende een periode van een jaar te rekenen 

vanaf de aanvaarding alle gebreken te herstellen die hem gemeld worden door de 

opdrachtgever.224  

 

                                                
222 Zie randnr. 22. 
223 Zie randnrs. 33, 34. 
224 Zie randnrs. 66-67. 
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Wanneer men in het Belgisch recht uitgaat van de strekking die geen goedkeurende 

waarde toeschrijft aan de voorlopige oplevering waardoor deze de zichtbare gebreken 

niet dekt, is de aannemer tot een vergelijkbare verplichting gehouden gedurende de 

waarborgtermijn. 

 

d.Gevolgen. 

 

92. In beide rechtssystemen dekt de aanvaarding de zichtbare gebreken.225  

 

In het Frans recht wordt een onderscheid gemaakt tussen zichtbare gebreken waar een 

voorbehoud voor werd gemaakt en zichtbare gebreken waar geen voorbehoud voor 

werd gemaakt. Dit onderscheid houdt verband met de ‘garantie de parfait 

achèvement’. Voor de zichtbare gebreken met voorbehoud is de opdrachtgever 

verplicht de ‘garantie de parfait achèvement’ te gebruiken indien hij deze wil laten 

herstellen. 

 

93. In het Belgisch recht is de aanvaarding het vertrekpunt van de tienjarige 

aansprakelijkheid.226 

 

In het Frans recht is de aanvaarding het vertrekpunt van de drie garanties, de ‘garantie 

de parfait achèvement’, de ‘responsabilité décennale’ en de ‘responsabilité 

biennale’.227 

  

e.Garanties. 

 

94. In het Belgisch recht is er de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers en 

architecten. Deze kan vergeleken worden met de Franse ‘responsabilité décennale’.228 

  

De Belgische tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing voor gebreken die de 

stevigheid van het gebouw in gevaar brengen zodat gevreesd kan worden dat het 

gebouw hierdoor gedeeltelijk of geheel teniet zal gaan. Ze heeft geen betrekking op 
                                                
225 Zie randnr. 37 voor Belgisch recht en randnr. 66 voor Frans recht. 
226 Zie randnr. 39. 
227 Zie randnr. 66. 
228 Zie randnrs. 38, 39 voor Belgisch recht en randnr. 67 voor Frans recht. 
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gebreken die enkel het gebouw ongeschikt zouden maken voor het gebruik waarvoor 

het bestemd werd. Dit in tegenstelling tot de Franse ‘responsabilité décennale’. Hier 

gaat het om schade die de stevigheid aantast én om schade die ervoor zorgt dat het 

goed niet meer kan worden gebruikt waarvoor het bestemd was.  

 

In het Belgisch recht ligt de bewijslast bij de bouwheer, hij dient aan te tonen dat de 

aannemer een fout maakte. Ook hier in tegenstelling tot het Franse recht, waar het aan 

de aannemer is om aan te tonen dat de schade voortkomt uit een vreemde oorzaak. 

 

95. De ‘garantie de parfait achèvement’ werd reeds besproken.229  

 

96. De ‘responsabilité biennale’ uit het Frans recht is een garantie voor elementen van 

de uitrusting die niet onder de ‘responsabilité décennale’ vallen omdat ze niet 

onlosmakelijk met het werk verbonden zijn.230 Hiervoor heb ik geen Belgisch 

equivalent gevonden. 

 

4.De Wet Breyne/Code de la construction et de l’habitation. 

 

97. Het gaat hier om twee wetten die de tot stand kwamen met als doel de 

bescherming van de nieuwe eigenaars van een woning.231  

 

98. De wetten hebben niet volledig hetzelfde toepassingsgebied. Bij de Wet Breyne 

gaat het niet enkel om het bouwen van een onroerend goed bestemd tot huisvesting of 

huisvesting én beroepsdoeleinden, het gaat ook om de eigendomsoverdracht van zo 

een onroerend goed. De CCH is enkel van toepassing op het bouwen van een 

individueel huis of een onroerend goed dat bestemd is tot huisvesting of tot 

huisvesting én beroepsdoeleinden.232  

 

99. Beide wetten bevatten een aantal bepalingen ter bescherming van de 

opdrachtgever die betrekking hebben op aanvaarding.233  

                                                
229 Zie randnrs. 91, 92. 
230 Zie randnr. 67. 
231 Zie randnr. 40 voor Belgisch recht en randnr. 69 voor Frans recht. 
232 Zie randnr. 41 voor Belgisch recht en randnr. 71 voor Frans recht. 
233 Zie randnr. 42 voor Belgisch recht en randnrs. 72, 73 voor Frans recht. 
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Titel IV: Bespreking Cass. 26 oktober 2006. 

 

1.Feiten. 

 

100. In het arrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2006 gaat het om een 

geschil dat betrekking heeft op aanneming. De opdracht van de aannemer bestaat uit: 

het opkuisen van een park, het realiseren van een weg, het bouwen van een chalet, het 

realiseren van drie fonteinen en drie bruggen over de rivier en verschillende 

beplantingen. 

 

De opdrachtgever beweert dat de aannemer zijn werk niet volledig heeft uitgevoerd 

en de aannemer zegt dat er stilzwijgende oplevering/aanvaarding heeft 

plaatsgevonden waardoor de opdrachtgever zijn verhaal verliest.  

 

De gemeente Honnelles, verweerster in Cassatie, betaalde drie tussentijdse facturen 

en een factuur die “fin des travaux d’aménagement” vermeldt aan de heer Jean-

François Gobert, eiser in Cassatie. Volgens de heer Gobert geldt het betalen van deze 

facturen als aanvaarding van de werken door de gemeente Honnelles, en heeft zij dus 

geen verhaal meer tegen hem. De gemeente Honnelles  zegt dat er nooit sprake 

geweest is van goedkeuring van de werken en dat de heer Gobert ofwel de werken 

volledig moet uitvoeren ofwel haar geld moet terugbetalen. 

 

Op 31 januari 2002 en op 23 februari 2002 onderzoekt M. Meremans, een expert 

aangesteld door de gemeente, de werken en hij dient twee rapporten in waarin hij 

besluit dat de werken verre van beëindigd zijn en dat sommige elementen niet zijn 

uitgevoerd volgens de richtlijnen in het lastenboek. Op 25 februari 2002 werd de 

goede uitvoering gecontroleerd, dit in aanwezigheid van de aannemer en de expert 

van de gemeente Honelles. De aannemer wordt twee maal verzocht om het rapport te 

ondertekenen en te bevestigen dat het in zijn aanwezigheid is opgesteld. Hij weigert 

dit te doen met als argument dat alle facturen reeds betaald werden en alles dus achter 

de rug is. 
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Op 28 maart 2002 stelt de gemeente Honelles de heer Gobert ingebreke. 

 

Op 30 mei 2002 stapt de gemeente Honnelles naar de rechtbank vermits de heer 

Gobert niet reageert.  

 

In eerste aanleg krijgt ze geen gelijk, de rechtbank oordeelt dat de eis niet gegrond is, 

dat er stilzwijgende aanvaarding heeft plaatsgevonden door betaling.  

 

De gemeente Honnelles gaat hiertegen in beroep en krijgt gelijk. De uitspraak in 

eerste aanleg wordt hervormd en de rechter in beroep beveelt terugbetaling.  

 

De heer Gobert stelt hiertegen een cassatieberoep in, dit wordt verworpen wegens 

onontvankelijkheid van het tweede middel. Het tweede middel berust op de bewering 

dat de betaling zonder voorbehoud van de facturen enkel kon betekenen dat de 

opdrachtgever de wil had om het werk goed te keuren. Het is aan de bodemrechter om 

op onaantastbare wijze na te gaan of een handeling van de opdrachtgever een 

stilzwijgende oplevering van het werk uitmaakt. Hij doet dit door rekening te houden 

met de omstandigheden van de zaak.  

 

2.Bespreking. 

 

101. De aannemingsovereenkomst valt niet binnen het toepassingsgebied van de Wet 

Breyne zoals besproken in randnummer 41.  

 

102. Het probleem in deze zaak is de vraag of er stilzwijgende oplevering heeft 

plaatsgevonden of niet.  

 

Opdat er aanvaarding zou kunnen hebben plaatsgevonden moet er in hoofde van beide 

partijen de daadwerkelijke wil aanwezig zijn om het bouwwerk te aanvaarden. 

Stilzwijgende aanvaarding is de aanvaarding die kan worden afgeleid uit een bepaalde 

gedraging.  Over de instemming van de opdrachtgever met deze aanvaarding mag 

geen twijfel bestaan. Wanneer het hierover tot een geschil komt, oordeelt de rechter 

ten gronde op onaantastbare wijze of er al dan niet uit een bepaalde gedraging een 
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aanvaarding kan worden afgeleid. Betaling kan gezien worden als een gedraging 

waaruit stilzwijgende aanvaarding kan worden afgeleid. Zie hoger randnummer 31. 

 

Uit de rapporten ingediend door de expert van de gemeente Honnelles blijkt dat zij 

niet tevreden is met het geleverde werk, deze rapporten vermelden dat de werken 

verre van beëindigd zijn en dat sommige elementen niet zijn uitgevoerd volgens de 

richtlijnen in het lastenboek. Wel heeft de gemeente drie tussentijdse facturen en een 

factuur met vermelding “fin des travaux d’aménagement” betaald. Het zal dus, zoals 

het Hof van Cassatie besliste in dit arrest, aan de rechter ten gronde zijn om te 

oordelen of hier sprake is van stilzwijgende oplevering. 

 

103. Ik sluit mij aan bij de uitspraak van het Hof van Beroep waarin de gemeente 

Honnelles gelijk krijgt. Uit de rapporten van de expert blijk duidelijk dat zij niet 

tevreden is met de uitgevoerde werken en de wil om te aanvaarden in haar hoofde niet 

aanwezig was. De betaling van de tussentijdse facturen kan dus niet gezien worden 

als aanvaarding.  

 

Besluit. 

 

104. Vooreerst over het Belgisch recht. In het Burgerlijk Wetboek is nergens een 

definitie van aanneming terug te vinden. Dit zorgt ervoor dat verschillende auteurs 

een poging doen om het te definiëren. Uiteindelijk komen zij allemaal tot hetzelfde 

resultaat, namelijk: aanneming is een overeenkomst waarbij de ene partij zich 

verbindt om voor een andere partij een bepaald werk te verrichten zonder dat er 

sprake is van een band van ondergeschiktheid en dit tegen vergoeding.234 Hieruit 

kunnen duidelijk de hoofdbestanddelen van de aannemingsovereenkomst worden 

afgeleid: het gaat om een werkprestatie die verricht wordt tegen een vergoeding. 

 

Wanneer  naar het algemeen verbintenissenrecht gaat kijken, wordt duidelijk dat de 

aannemingsovereenkomst een consensuele, wederkerige overeenkomst ten 

bezwarende titel is. 

 
                                                
234 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, II, Brussel, Bruylant, 1971, 623; Y. MERCHIERS, 
Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 2000, 213. 
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Eigen aan de aannemingsovereenkomst is de wijze van prijsbepaling. Er bestaat geen 

verplichting om op voorhand een prijs te bepalen dus het kan zijn dat er in de 

overeenkomst geen prijs bepaald is. Er bestaan wel verschillende systemen om de 

prijs te bepalen namelijk aanneming tegen vaste prijs, aanneming op bestek en 

aanneming tegen betrekkelijk vaste prijs. 

 

Zowel de aannemer als de opdrachtgever hebben bepaalde verplichtingen. De 

hoofdverplichting van de aannemer is dat hij het werk goed moet uitvoeren, dit wil 

zeggen dat hij rekening moet houden met de regels van de kunst en dat hij de plannen 

en de bestekken moet volgen. Hij moet het werk ook tijdig leveren. Gaf de 

opdrachtgever hem een bepaalde zaak in bewaring dan rust er ook een restitutieplicht 

op hem. De opdrachtgever is gehouden de prijs te betalen op het moment en volgens 

de modaliteiten bepaald in de aannemingsovereenkomst en hij is verplicht het werk te 

aanvaarden. 

 

De aannemingsovereenkomst kan beëindigd worden door de beëindigingsgronden 

voorzien in het gemeen recht en deze eigen aan de aannemingsovereenkomst. Dit zijn 

de eenzijdige verbreking door de opdrachtgever en het overlijden van de aannemer. 

 

Wil de aannemer werken uitvoeren in opdracht van de Belgische Staat dan moet hij 

erkend zijn. Door erkend te worden toont de aannemer aan dat hij opdrachten van een 

bepaalde aard en een bepaalde omvang kan uitvoeren. De erkenning van de aannemer 

is niet hetzelfde als de registratie van de aannemer, de registratie is door de wetgever 

ingevoerd om een aantal fiscale en sociale verplichtingen veilig te stellen. 

 

De leveringsplicht van de aannemer houdt in dat hij het uitgevoerde werk ter 

beschikking stelt aan de aannemer opdat deze het werk in ontvangst kan nemen, kan 

aanvaarden en ten volle kan gebruiken.235  

 

De aanvaarding is de éénzijdige rechtshandeling waarbij de opdrachtgever erkent dat 

de aannemer het werk goed en volgens de plannen en de bestekken heeft 

                                                
235 W. GOOSSENS, Aanneming van werk:Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 
2003, 726. 
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uitgevoerd.236 De aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeuren, de 

aanvaarding gebeurt stilzwijgend wanneer ze kan worden afgeleid uit bepaalde 

gedragingen waaruit duidelijk blijkt dat de opdrachtgever de wil had om in te 

stemmen. De aanvaarding kan maar hoeft niet uit in twee fasen gebeuren. Men kan 

een voorlopige en een definitieve aanvaarding gebruiken. Inzake de voorlopige 

aanvaarding is er discussie over de waarde ervan. Er is een strekking die aan de 

voorlopige oplevering geen goedkeurende waarde toekent, hier worden noch de 

zichtbare, noch de niet zichtbare gebreken gedekt. Een andere strekking kent wel 

goedkeurende waarde toe aan de voorlopige oplevering, hier worden de zichtbare 

gebreken geacht wel gedekt te zijn. De definitieve aanvaarding (indien er niet in twee 

fasen gewerkt wordt is dit gewoon de aanvaarding) heeft tot gevolg dat de zichtbare 

gebreken gedekt zijn en dat de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid begint te 

lopen, die van toepassing is voor gebreken die de stevigheid van het gebouw in gevaar 

brengen. 

 

Indien de aannemingsovereenkomst onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne 

valt, zullen er extra voorwaarden vervuld moeten worden die zorgen voor meer 

bescherming van kopers van nog te bouwen woningen tegen insolventie van 

verkopers. De wet liet ruimte voor de Koning om minimumvoorwaarden inzake 

oplevering te bepalen, hij deed dit bij Koninklijk Besluit.237 Als de Wet Breyne en het 

Koninklijk Besluit van toepassing zijn moet er verplicht een aanvaarding in twee 

fasen plaatsvinden.  

 

105. Wanneer we kijken naar het Frans recht wordt het duidelijk dat het Belgisch 

recht op het Frans recht gebaseerd is. De grote lijnen van het aannemingsrecht zijn 

dezelfde. Aanneming wordt in beide landen op dezelfde manier gerangschikt onder 

huur. Er zijn natuurlijk wel verschilpunten te vinden. De grootste verschillen vinden 

we op het vlak van de prijsbepaling, de voorlopige en definitieve oplevering en de 

verschillende garanties die in Frankrijk van toepassing worden door de aanvaarding. 

                                                
236 W. ABBELOOS, “De oplevering van bouwwerken”, A.J.T. dossier, 1995-96, 85; W. GOOSSENS, 
Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, 946-947; 236 
D. MEULEMANS, M. VAN HOOYMISSEN, “De oplevering van werken”, In D. MEULEMANS, K. BOONE, 
P. DE SMEDT, Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco 2005, 663. 
237 K.B. van 21 oktober 1971 houdende de uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van de te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, B.S. 4 november 1971. 
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Maar in het geheel bekeken kan besloten worden dat de regels inzake aanneming in 

het Frans en in het Belgisch recht gelijklopend zijn . 

 

106. Bij de bespreking van het arrest komt de problematiek van de stilzwijgende 

aanvaarding naar boven. In sommige gevallen kan betaling gezien worden als 

stilzwijgende aanvaarding, in andere gevallen niet. De aannemer beweert dat de 

betaling hier geldt als stilzwijgende aanvaarding, dit terwijl de wil om te aanvaarden 

niet aanwezig is in hoofde van de opdrachtgever. Wanneer de partijen niet 

overeenkomen wordt het geschil voor de rechter gebracht en deze heeft dan 

soevereine beslissingsmacht over het feit of de handeling geldt als stilzwijgende 

aanvaarding. In eerste aanleg werd er beslist dat de betaling gold als aanvaarding, in 

hoger beroep werd er beslist dat de betaling niet gold als aanvaarding en het Hof van 

Cassatie verwierp het cassatieberoep en bevestigde hiermee dat het aan de 

bodemrechter is om op onaantastbare wijze na te gaan of een handeling van de 

opdrachtgever stilzwijgende oplevering uitmaakt. 
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