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1. Inleiding 

1. Wij Belgen zijn geboren met een baksteen in de maag. Voor velen onder ons is het verwerven 

van een grond en het bouwen of verbouwen van een woning een aangelegenheid waar hoge 

verwachtingen rond bestaan. Wanneer niet alles loopt zoals gepland ontstaan frustraties, twisten en 

onenigheden, dewelke niet zelden uitmonden in een juridische procedure die lang kan aanslepen. Het 

bouwen of verbouwen van een woning met een bouwpromotor of in de gevallen waarbij de bouwheer 

zelf een aannemer onder de arm neemt en contracteert met een onafhankelijk architect, is een complex 

geheel van allerlei juridische handelingen en overeenkomsten. 

 

Doorheen het bouwproces komt de bouwheer/opdrachtgever met vele actoren in aanraking: de 

architect, de aannemer, de ingenieur, het studiebureau, de veiligheidscoördinator, de bouwpromotor, 

de notaris, de energieauditeurs, experten en dergelijke meer. Aan elk van hen komt een onderscheiden 

opdracht toe, wat aanleiding geeft tot diverse verbintenissen waaruit garanties en aansprakelijkheden 

volgen. 

 

2. Als uitgangspunt van dit schrijfstuk neem ik het arrest zoals gewezen door het Hof van Beroep 

te Antwerpen op 4 november 2008, waarin de rechter bevestigt dat het partijen niet is toegestaan de 

waarborgtermijn, zoals door artikel 1792 B.W. vastgesteld op tien jaren, contractueel te verlengen. 

 

3. Omdat de aannemer en de architect de belangrijkste opdrachten waarnemen en dus het 

grootste risico lopen om doorheen het ganse bouwproces aansprakelijk te worden gesteld, zal 

onderhavige masterproef enkel deze twee bouwactoren onder de loep nemen. Zo wordt stilgestaan bij 

de verplichtingen die verband houden met de toegang tot het beroep van architect en de praktische 

organisatie van diens beroepswerkzaamheden. Zo zal ook voor wat betreft de aanneming kort worden 

stilgestaan bij de positie van de aannemer binnen het bouwproject. 

 

Daarop aansluitend behandel ik de onderscheiden overeenkomsten. Ik bespreek zowel de 

architectenovereenkomst als de aannemingsovereenkomst alsook de de wederzijdse rechten en 

plichten die daarbij aan bod komen. 

 

Als we weten waartoe elk van de partijen gehouden is, kan de overstap gemaakt worden naar de 

aansprakelijkheid die rust op elk van hen, waarbij zal worden gekeken naar de contractuele 

verplichtingen en de daaraan verbonden aansprakelijkheid. 

 

In het bijzonder zal de problematiek aangaande de tienjarige aansprakelijkheid in de kijker worden 

gezet en zal de vraag worden gesteld of de termijn van tien jaar al dan niet als vervaltermijn moet 



8 
 

worden aangezien en wat de consequenties van aanvaarding van deze these zijn. Gelet op de ruime 

draagwijdte hiervan zal het niet verwonderen dat hierover menige discussie werd gevoerd in de 

rechtsleer. In dit kader zal dan ook verwijzing worden gemaakt naar het bovenvermelde arrest. 

 

Tot slot maak ik een korte vergelijking met de situatie zoals deze zich thans bij onze buurlanden 

Nederland en Frankrijk voordoet. Gelet op de verbondenheid van het Belgisch Burgerlijk Wetboek 

met de Franse Code Civil zal enkel kort worden stilgestaan bij de opmerkelijke verschilpunten tussen 

België en Frankrijk. 

 

4. Uitgangspunt - arrest Gemeente Heist-op-den-Berg / BVBA Architectenbureau A.R.P.E.S. en 

N.V. M&M Illegems. 

 

Onderhavig arrest werd uitgesproken door het Hof van Beroep te Antwerpen op 4 november 2008.  

 

Feiten en retroacten 

Op 21 mei 1991 beslist de gemeenteraad van Heist-op-den-Berg over te gaan tot oprichting van een 

nieuw bibliotheekgebouw. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt daarbij gemachtigd een 

ontwerper aan te stellen. Deze opdracht wordt toevertrouwd aan eerste geïntimeerde BVBA 

Architectenbureau A.R.P.E.S. met wie op 21 mei 1991 een overeenkomst wordt gesloten. Ruim één 

jaar later, op 15 december 1992, beslist het College van Burgemeester en Schepenen om de bouw bij 

beperkte aanbesteding te gunnen aan de NV Luc Illegems, rechtsvoorganger van tweede geïntimeerde, 

de N.V. M&M Illegems. 

 

Op 29 september 1995 wordt de definitieve oplevering toegestaan. Eerder, op 11 augustus 1995, was 

reeds overgegaan tot oplevering van de ruwbouwwerken.  

 

Op 7 april 2004 komt de gemeente echter tot de vaststelling dat zij te kampen heeft met vochtinfiltratie 

op het dak en roept zij de partijen samen. Ter zake wordt een verslag opgemaakt van de vergadering 

door eerste geïntimeerde. In dit verslag worden de te nemen acties omschreven. Dit schrijven wordt 

evenwel enkel door tweede geïntimeerde, de hoofdaannemer ondertekend. 

 

Op 20 april 2004 deelt eerste geïntimeerde, BVBA Architectenbureau A.R.P.E.S., mede dat tweede 

geïntimeerde manschappen zal sturen om de noodzakelijke herstellingen en gevraagde correcties uit te 

voeren. De hoofdaannemer bevestigt hiermee dat hij voor de herstellingswerken zal instaan. 

 

Op 4 mei 2004 beslist het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Heist-op-den-

Berg om eerste en tweede geïntimeerde in gebreke te stellen voor het herstellen van het dak en het 
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daaruit voortvloeiende probleem van de vochtinfiltratie. Zij stelt daarenboven dat indien de werken 

niet naar behoren en volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, zij zich verplicht ziet een 

beroep te doen op de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de hoofdaannemer. 

 

Op 22 juni 2004 deelt het College van Burgemeester en Schepenen aan het architectenbureau en de 

hoofdaannemer mede dat zij de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid met één jaar wenst te 

verlengen, teneinde haar rechten te vrijwaren gelet op het feit dat deze termijn normaliter een einde zal 

nemen op 11 augustus 2004. In dit schrijven verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen het 

architectenbureau en de hoofdaannemer zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze conventionele 

verlenging van de waarborgtermijn, voor wat betreft de uitgevoerde herstellingen aan het dak. 

 

De hoofdaannemer stemt met dit verzoek in op 6 juli 2004, datum voor het verstrijken van de 

tienjarige aansprakelijkheid. De hoofdaannemer en de gemeente Heist-op-den-Berg komen derhalve 

conventioneel overeen bovenvermelde termijn met één jaar te verlengen. Het architectenbureau deelt 

evenwel bij schrijven dd. 9 juli 2004 mee, dat zij niet wenst in te gaan op dit voorstel tot conventionele 

verlenging zoals geformuleerd in het schrijven dd. 22 juni 2004. 

 

Appellante besluit vervolgens tot dagvaarding over te gaan. Bij besluit van de gemeenteraad van 29 

maart 2005 wordt het College van Burgemeester en Schepenen gemachtigd tot het instellen van de 

gerechtelijke procedure tegen het architectenbureau en de hoofdaannemer, teneinde een deskundige 

aan te stellen en te horen beslissen nopens de aansprakelijkheid voor de vochtinfiltratie. De 

dagvaarding houdende het verzoek tot het bevelen van een deskundigenonderzoek en het veroordelen 

van geïntimeerden hoofdelijk en/of in solidum en/of de ene bij gebreke aan de andere tot betaling van 

een schadevergoeding werd reeds uitgebracht op 24 maart 2005. Deze dagvaarding werd uitgebracht 

vooraleer de gemeenteraad daartoe machtiging had verleend. De deskundige stelde zijn eindverslag op 

en heeft dit neergelegd op 14 september 2006. 

 

Het vonnis van 8 oktober 2007 verklaart de vordering niet ontvankelijk. De rechter oordeelt dat de 

vordering tegen de hoofdaannemer onontvankelijk is wegens verjaring, maar gaat hiermee voorbij aan 

de vraag of partijen de termijn conventioneel kunnen verlengen. De rechter stelde dat geen enkel 

bewijs van verlenging van termijn voorlag en bijgevolg de vervaltermijn van artikel 2270 B.W. bereikt 

was op 11 augustus 2004 ten opzichte van de hoofdaannemer. Ook ten aanzien van het 

architectenbureau verstrijkt de tienjarige aansprakelijkheidstermijn op 11 augustus 2004, gelet op de 

verslagen van het schepencollege. Deze moeten worden beschouwd als een uitdrukkelijke en 

buitengerechtelijke bekentenis waarop eerste geïntimeerde zich kan beroepen om geen enkel ander 

bewijs meer te moeten leveren van het verstrijken van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn jegens 

haar. 
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Het hoger beroep, ingesteld door de gemeente, strekt ertoe het vonnis van 8 oktober 2007 te 

vernietigen. 

 

Appellante voert te harer verdediging aan dat de termijn pas aanvang neemt vanaf datum van 

definitieve oplevering, zijnde 29 september 1995. Enkel in de overeenkomst met de hoofdaannemer 

staat vermeld dat deze termijn een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering, zijnde 11 augustus 

1994. De hoofdaannemer, N.V. M&M Illegems, heeft echter goedkeuring verleend op 6 juli 2004 om 

de garantietermijn met één jaar te verlengen. De gemeente stelt dan ook dat de vordering jegens de 

hoofdaannemer nog niet is vervallen. 

 

Met betrekking tot het afwezig zijn van de machtiging, aangezien reeds was overgegaan tot 

dagvaarding op 24 maart 2005, daar waar de gemeenteraad hiertoe slechts besloten had op 29 maart 

2005, stelt appellante dat uit de beslissingen van de gemeenteraad en van het College van 

Burgemeester en Schepenen de intentie van beide instellingen blijkt om een rechtsvordering in te 

stellen tegen zowel de architect als de hoofdaannemer. Volgens de gemeente zijn beiden aansprakelijk 

voor de vochtschade aan het gebouw op grond van artikel 1792 Burgerlijk Wetboek.1

 

  

Wat betreft de aansprakelijkheid wordt verwezen naar het deskundigenverslag, waarin de deskundige 

stelt dat dient te worden overgegaan tot algehele herstelling van de hellende dakvlakken. 

  

Het architectenbureau, eerste geïntimeerde, voert de onontvankelijkheid van de vordering aan, alsook 

de ongegrondheid van het hoger beroep. Zij stelt dat de gemeente zich destijds akkoord heeft verklaard 

de tienjarige aansprakelijkheid te laten ingaan op datum van voorlopige oplevering. Zij betwist 

bovendien de stelling in het deskundigenverslag als zou zij tekort hebben geschoten in haar 

controletaak op de uit te voeren werken. Het architectenbureau concludeert dan ook niet aansprakelijk 

te zijn voor de geleden schade. 

 

De hoofdaannemer, tweede geïntimeerde, voert eveneens de ongegrondheid van het hoger beroep en 

de onontvankelijkheid van de vordering aan. Zij vordert het bestreden vonnis dd. 8 oktober 2007 te 

bevestigen. Zij stelt nogmaals het gebrek aan machtiging van de gemeenteraad tot instelling van de 

vordering als punt van verdediging. Zij voert aan dat de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een 

vervaltermijn is die de openbare orde raakt. Zulks impliceert dat de rechter deze vervaltermijn 

                                                      
1 “Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de 
bouw, zelfs door ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende 10 jaar 
aansprakelijk.” 
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ambtshalve moet toepassen en dat hierover geen overeenkomsten kunnen worden gesloten. 

Dientengevolge verstrijkt de garantietermijn dan ook op 11 augustus 2004 voor beide geïntimeerden. 

 

Appellante voert echter ten onrechte aan dat de herstellingswerken aan het dak de vervaltermijn van de 

tienjarige aansprakelijkheid heropenen. 

 

Beslissing 

Het Hof van Beroep bevestigt in zijn arrest dat de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid een 

vervaltermijn is, waarover geen overeenkomsten kunnen worden gesloten. Het betreft een fatale 

vervaltermijn, waarvan geen afstand kan worden gedaan door partijen. Bovendien wordt deze 

aangemerkt als een bepaling van openbare orde, die de rechter aldus van ambtswege moet toepassen. 

 

De voorlopige oplevering heeft in casu plaatsgevonden op 11 augustus 1994. In het bestek werd 

overeengekomen met de hoofdaannemer dat de termijn van de tienjarige aansprakelijkheid een 

aanvang zou nemen vanaf datum van voorlopige oplevering. Zulks heeft tot gevolg dat de 

garantietermijn een einde zal nemen op 11 augustus 2004, ongeacht het akkoord van de 

hoofdaannemer om deze termijn conventioneel met één jaar te verlengen. 

 

De gemeente voert echter aan dat de herstellingswerken de vervaltermijn van tienjarige 

aansprakelijkheid heropenen. Het Hof van Cassatie stelt in dergelijke gevallen dat de nieuwe termijn 

van 10 jaar enkel geldt in het kader van grote werken. In casu is er geen sprake van herstellingen die 

als “grote werken” kunnen worden aangemerkt. De werken zijn niet van dien aard dat zij een nieuwe 

garantie van tien jaar doen ingaan. 

 

Het Hof van Beroep oordeelt dat de vordering jegens tweede geïntimeerde onontvankelijk is wegens 

verjaring. 

 

Ten aanzien van eerste geïntimeerde begint de tienjarige aansprakelijkheid te lopen vanaf datum van 

definitieve oplevering, zijnde 29 september 1995. Echter, de beslissingen van het College van 

Burgemeester en Schepenen verwijzen naar een onderlinge overeenkomst, waarin wordt gestipuleerd 

dat de termijn van tienjarige aansprakelijkheid zowel voor de architect als voor de hoofdaannemer 

komen te vervallen op 11 augustus 2004. Op basis hiervan heeft de rechter dan ook geoordeeld tot 

onontvankelijkheid van de vordering in hoofde van het architectenbureau wegens verjaring. 

 

Het Hof van Beroep bevestigt in zijn uitspraak de juistheid van het vonnis van de rechtbank van eerste 

aanleg, zoals gewezen op 8 oktober 2007, oordelende dat de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een 

vervaltermijn is dewelke door partijen niet conventioneel en rechtsgeldig kan worden verlengd. 
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2. De belangrijkste actoren betrokken bij het bouwproject: de 
architect en de aannemer  

2.1. De architect 

2.1.1. De voorwaarden tot het uitoefenen van het beroep van architect 

5. Aanvankelijk besteedde de wetgever bijzonder weinig tot geen aandacht aan het statuut van de 

architect. Bewijs hiervan is dat tot 1939 zelfs geen onderscheid gemaakt werd tussen de aannemer en 

de architect. De wetgeving ter zake sprak enkel in algemene termen over “de bouwmeester”.2 Door de 

toenemende eisen die aan bouwwerken werden gesteld, voelde de wetgever zich genoodzaakt om 

regelgevend in te grijpen. In 1939 besliste hij dan ook een basiskader te ontwerpen betreffende de 

bescherming van de titel en het beroep van architect3 en de wet tot instelling van een Orde van 

Architecten van 26 juni 1963.4 De wetgever beoogde hiermee de onafhankelijkheid van de architecten 

te waarborgen, alsook het onderwijs in de bouwkunst opnieuw in te richten zodat kon worden voorzien 

in goed opgeleide architecten.5 Er was met andere woorden een groeiende maatschappelijke behoefte 

aan veilige gebouwen en bouwwerken die de tand des tijds kunnen doorstaan.6

 

  

6. Het begrip “architect” kan op tweeërlei manieren worden uitgelegd. Enerzijds verwijst de term 

naar een diplomadefinitie die stelt dat het behalen van de vereiste academische titel noodzakelijk is tot 

het kunnen uitoefenen van het beroep van architect.7

 

 Anderzijds is er een beroepsdefinitie waarin 

wordt verwezen naar de persoon die het monopolie heeft om het beschermd beroep van architect uit te 

oefenen. Dit impliceert dat enkel de architect bepaalde opdrachten wettelijk kan en mag uitvoeren. 

Om het beroep van architect in België te mogen uitoefenen legt de wetgever een aantal stringente 

voorwaarden op.  

2.1.1.1. Diploma’s 

7. In de negentiende eeuw kon eenieder die in België het beroep van architect wenste uit te 

oefenen dit doen. Hij diende hiervoor niet over enige kwalificatie te beschikken.8

                                                      
2 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 93. 

 De architectenwet 

bracht hier in 1939 verandering in. Artikel 1 van de Architectenwet stipuleert dat niemand de titel van 

3 Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, B.S., 25 maart 1939, 
hierna “A.W.” of “Architectenwet” genoemd. 
4 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten, B.S., 5 juli 1963, hierna “W.A.O.” genoemd. 
5 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1 7. 
6 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1 23. 
7 Dit is de zogenaamde titelbescherming. 
8 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant 1975, nr. 12. 
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architect mag voeren, noch het beroep ervan mag uitoefenen, indien hij/zij niet in het bezit is van het 

vereiste diploma. Zoals hierboven reeds gesteld, hanteert de wet dus zowel de diploma- als de 

beroepsdefinitie.9

 

 

Daarbij is door de wetgever voorzien in een exhaustieve lijst van diploma’s dewelke de uitoefening 

van het beroep van architect mogelijk maken. Art 2 § 1 van de Wet van 20 februari 1939 stelt in de 

eerste plaats dat het beroep kan worden uitgeoefend door (1) de natuurlijke personen die conform 

artikel 1 van de Architectenwet ertoe gemachtigd worden de titel van architect te voeren, (2) de 

ingenieurs die gediplomeerd werden overeenkomstig de wetten op het toekennen der academische 

graden (3) de ingenieurs die hun diploma bekomen hebben aan een Belgische universiteit, zoals zij 

bepaald werd bij de genoemde wetten, of in een daarmede gelijkgestelde instelling en tenslotte de 

officieren der genie of der artillerie die uit de applicatieschool komen. Daarnaast blijven ook art 710 en 

811

2.1.1.2. Breder platform 

 van voornoemde wet van kracht en kunnen ook deze personen in België het beroep van architect 

uitoefenen. 

8. De wet van 15 februari 2006 stelde onlangs de uitoefening van het beroep van architect open 

voor rechtspersonen die over rechtspersoonlijkheid beschikken en aan de in de wet voorgeschreven 

voorwaarden voldoen.12

 

 

Onlangs voerde de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen nog enkele wijzigingen 

door betreffende buitenlandse architecten, architecten/stagiairs en het stagereglement en deontologie.13

2.1.1.3. Tabellen van de Orde van Architecten 

 

Deze nieuwe wet is er gekomen, mede onder druk van Europa. 

9. In het bezit zijn van het vereiste diploma is op zich onvoldoende om zich als architect te 

kunnen vestigen en het beroep te kunnen uitoefenen. Naast het voorgeschreven diploma dient elke 

natuurlijke persoon - en sedert 2006 ook iedere rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid - die in België 

het beroep van architect wil uitoefenen zich in te schrijven op een van de Tabellen van de Orde van 

Architecten.14

                                                      
9 Infra nr. 6. 

  

10 Art. 7 regelt de situatie voor de personen die de Belgische nationaliteit bezitten en geboren zijn voor 1 januari 
1907 en deze geboren tussen 1 januari 1907 en 31 december 1916 die niet over het vereiste diploma beschikken. 
11 Art. 8 bepaalt de regeling die van toepassing is op architecten van vreemde nationaliteit die in België het 
beroep van architecten wensen uit te oefenen. 
12 Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een 
rechtspersoon, B.S. 25 april 2006. 
13 Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, B.S. 31 december 2009 (ed. 3), 82.925 (art. 79-82). 
14 Art. 5 iuncto Art. 8 W.O.A. 
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Alvorens de architect de inschrijving op een van deze tabellen kan aanvragen, dient hij - conform 

artikel 50 eerste lid Architectenwet - een stage van twee jaar te doorlopen. De wet voorziet evenwel in 

mogelijkheden voor de Provinciale Raden om een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de stage te 

verlenen15 of de stage met een termijn van één jaar te verlengen16

 

 indien aan de voorwaarden zoals 

vermeld in de wet is voldaan. Na het volbrengen van een positieve stageperiode wordt de architect 

opgenomen in de Tabellen van de Orde van Architecten. 

10. De wet verplicht de tussenkomst van een architect bij de werken waarvoor de bouwheer in het 

bezit moet zijn van een stedenbouwkundige vergunning, zijnde de vroegere bouwvergunning.17 Ter 

zake wordt aldus de verplichting opgelegd om onder architectuur te bouwen. De bouwheer die nalaat 

een beroep te doen op een architect voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is 

vereist, is strafbaar, ongeacht het feit of het bouwwerk al dan niet deugdelijk is.18

2.1.2. Het Reglement van Beroepsplichten en de Orde van Architecten 

 Op die manier 

creëert men een wettelijk monopolie. 

11. De Orde van Architecten werd ingesteld bij de Wet van 26 juni 1963. Het betreft een 

publieksrechtelijke beroepsvereniging met rechtspersoonlijkheid.19

 

  

De nationale Raad van de Orde van Architecten bezit normerende bevoegdheden en stelt het 

Reglement van Beroepsplichten op die gelden voor elkeen die het beroep van architect uitoefent. 20 

Bij KB van 18 april 1985 werd aan dit reglement bindende kracht verleend.21

 

  

Het reglement stelt een aantal algemene beginselen vast inzake de uitoefening van het beroep van 

architect. 

 

12. De opdracht van de architect bestaat erin “scheppingen te verwezenlijken die een verrijking 

betekenen voor het natuurlijk en cultureel patrimonium, dat gevrijwaard dient te worden”.22

                                                      
15 Art. 52 A.W. 

 Conform 

16 Art. 51 A.W. 
17 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1 13. 
18 Art. 10, laatste lid A.W.; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 
losbl., IV.1. 17. 
19 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr 162; G. BAERT, Bestendig 
Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1. 24. 
20 Art. 38 A.W. 
21 KB van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten 
vastgestelde Reglement van beroepsplichten, B.S. 8 mei 1985, hierna “R.B.” genoemd. 
22 Art. 1, tweede lid R.B. 
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de bepalingen van het Reglement van Beroepsplichten dient de architect bij de uitvoering van zijn 

opdracht rekening te houden met het toekomstige leef- en werkmilieu van de mens. Hij moet oog 

hebben voor toekomstige ontwikkelingen en dient daarnaast te allen tijde rekening te houden met de 

factoren die een beïnvloeding kunnen betekenen voor het milieu. 

 

De architect is gehouden zijn beroep uit te oefenen met bekwaamheid, doeltreffendheid en met 

inachtneming van de beroepsethiek.23 Dit houdt onder meer in dat de architect slechts het aantal 

opdrachten mag aannemen dat hij naar eigen mening tot een goed einde kan brengen.24

 

 Hij moet bij 

deze inschatting rekening houden met de tijd en de middelen die hij te zijner beschikking heeft en de 

middelen en technieken die voor hem toegankelijk zijn, die hem toelaten het werk naar behoren uit te 

voeren. Elke opdracht, zowel ontwerp- als controletaak, verdient de beste zorgen. De beroepsethiek 

leert ons dat de kwaliteit dient te primeren op de kwantiteit, daar eenieder gebaat is bij de 

verwezenlijking van stabiele en stevige bouwwerken. 

13. Het Reglement van Beroepsplichten is van toepassing op eenieder die als architect is 

ingeschreven op één van de tabellen van de Orde, alsmede op de stagiairs en elkeen die gemachtigd is 

door de Orde om het beroep van architect in België uit te oefenen.25 De raad kan het Reglement van 

Beroepsplichten voorts aanvullen en verfijnen aan de hand van aanbevelingen. Deze hebben evenwel 

niet dezelfde bindende kracht als het reglement zelf, maar vormen in se wel een maatstaf waaraan het 

gedrag van de architect kan worden getoetst.26

2.1.3. Het statuut van de architect 

 

2.1.3.1. De architect als zelfstandige, ambtenaar/beambte of bediende?  

14. Het beroep van architect is in principe een vrij beroep. Zulks kan men afleiden uit het bestaan 

van een Orde van Architecten en het uitgangspunt dat de architect zijn beroep in alle 

onafhankelijkheid moet kunnen uitoefenen.27 In tegenstelling tot de aannemer, oefent de architect een 

in essentie intellectueel beroep uit daar hij instaat voor het ontwerp en het uitdenken van het concept. 

De architect staat met andere woorden in voor de “verwezenlijking van scheppingen”.28

 

 

                                                      
23 Art. 1, derde lid R.B. 
24 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE 
(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 404. 
25 Art. 2 R.B. 
26 M. A. FLAMME, noot onder R.v.St. arrest nr. 51.200 18 januari 1995 (T.PALM / Orde van Architecten), T. 
Aann. 1995, 142. 
27 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 95. 
28 Zie Art. 1 R.B. waaruit de opdracht van de architect blijkt. 
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Hoewel algemeen wordt aanvaard dat het beroep van architect vrij wordt uitgeoefend, laat het 

Reglement van Beroepsplichten toe dat de architect zijn beroep uitoefent onder zelfstandigenstatuut - 

in zijn functie van ambtenaar of beambte van een openbare dienst - of als bezoldigde met een 

bediendestatuut.29 De principiële onafhankelijkheid waarin de architect zijn opdracht behoort uit te 

voeren dient evenwel te allen tijde gerespecteerd te worden ongeacht de wijze waarop de architect zijn 

opdracht uitvoert.30

 

 

Een belangrijk verschilpunt tussen de wijzen van uitvoering ligt in haar aansprakelijkheid. De 

architecten/beambten of architecten/ambtenaren, alsook de architecten/bedienden zijn niet 

onderworpen aan de tienjarige aansprakelijkheid.31 Dit vloeit voort uit het gegeven dat deze niet in 

eigen hoofde een overeenkomst sluiten met de bouwheer. Zij kunnen dan ook onmogelijk contractueel 

aansprakelijk worden gesteld wanneer zij tekortkomingen begaan tijdens de uitoefening van hun 

functie.32 Dit heeft tot belangrijk gevolg dat de tienjarige aansprakelijkheid, zoals vervat in artikel 

1792 B.W., niet op hen van toepassing is.33

2.1.3.2. De organisatie van de architect in een vennootschap of associatie 

 

15. Naast de drie wijzen waarop de architect als individu zijn beroep kan uitoefenen, vermeld ik 

ook de professionele architectenvennootschappen daar zij in de praktijk steeds meer aan belang 

winnen, ingevolge de mogelijkheid die daartoe werd geboden bij wet van 2006. 

 

Vóór de inwerkingtreding van de wet van 2006, kon men uit de tekst van artikel 1 § 1 van de 

Architectenwet van 1939 afleiden dat in beginsel niemand de titel van architect mocht voeren en het 

beroep van architect kon uitoefenen indien hij/zij niet in het bezit was van het vereiste diploma. Uit 

artikel 5 en 8 eerste lid van de wet van 1939 volgde dat bijkomend een inschrijving op één van de 

tabellen van de Orde van de natuurlijke persoon was vereist. Een letterlijke lezing van deze bepalingen 

impliceert dat enkel natuurlijke personen in België het beroep van architect mogen uitoefenen34 en 

derhalve de wettelijk verplichte bouwbijstand mogen leveren.35

                                                      
29 Art. 4, eerste lid R.B. 

 Het nieuwe Reglement van 

30 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 96. 
31 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS, E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1022; W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en 
verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 96. 
32 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI. 4. 4b. 
33 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 97. 
34 B. LOUVEAUX, “La responsabilité personelle des architectes ne viole pas la Constitution” (noot onder 
Arbitragehof 10 oktober 2001), JLMB 2001, 1820; K. UYTTERHOEVEN, “De uitoefening van het beroep van 
architect in het kader van een rechtspersoon na de Wet van 15 februari 2006”, TBO 2006, 109. 
35 Gent 18 juni 2004, TBO 2004, 238; P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de las profession, Brussel, Bruylant, 
1975, nr. 910; G. BAERT, Bestendig handboek privaatrechtelijk bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. IV.1.24.  
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Beroepsplichten - dat door de nationale Raad van de Orde van Architecten werd vastgesteld in 1983 - 

nam deze bepaling evenwel niet over. 

 

Op 7 juli 2005 dienden de Ministers van Economie en Middenstand een wetsontwerp in betreffende de 

uitoefening van het beroep van architect als rechtspersoon.36 Dit ontwerp werd aangenomen in de 

Kamer en werd niet geëvoceerd door de Senaat.37

 

 De wet van 15 februari 2006 betreffende de 

uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon is echter pas in werking 

getreden op 1 juli 2007 ingevolge publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Koninklijk Besluit 

betreffende de verplichte verzekering zoals voorzien in de wet van 20 februari 1939. 

Architecten kunnen thans, net als de andere vrije beroepsbeoefenaars, hun professionele activiteiten 

uitoefenen in het kader van een vennootschap.38 Zij dienen ter zake wel de nieuwe wettelijke regelen, 

alsook de voorgeschreven deontologische bepalingen na te leven. De associatieovereenkomst of de 

statuten van de vennootschap moeten eerst ter goedkeuring aan de provinciale raad worden 

voorgelegd. De raad onderzoekt of in de statuten bepalingen zijn opgenomen die niet verenigbaar zijn 

met de voorschriften uit het Reglement van Beroepsplichten of die indruisen tegen andere 

deontologische regelen.39 Bij een positieve beoordeling kan de raad haar akkoord of toelating geven 

tot oprichting van de vennootschap.40

 

 Het feit dat architecten zich thans in een vennootschap of 

associatie kunnen verenigen is dan ook een recent gegeven. 

16. Ter zake maakt men een onderscheid tussen enerzijds de professionele 

architectenvennootschap en anderzijds de multiprofessionele architectenvennootschap. Aan de eerste 

vorm van vennootschap zijn enkel architecten verbonden die het beroep van architect uitoefenen in de 

schoot van de vennootschap.41

                                                      
36 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon, Parl. St. Kamer 
2004-200, nr. 1920 

 In de multiprofessionele architectenvennootschappen kunnen 

daarentegen naast architecten ook vennoten die aanverwante - maar niet onverenigbare disciplines – 

37 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon, Parl. St. Senaat 
2005-2006, nr. 3-1508/1. 
38 Art 5, derde lid R.B. iuncto artikel 3 tweede lid Aanbeveling 28 november 1997 van de Nationale Raad 
betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap of associatie (hierna 
“Aanbeveling architectenvennootschappen”genoemd). 
39 Art 5, derde lid R.B.; Art 3, tweede lid Aanbeveling architectenvennootschappen; K. UYTTERHOEVEN, “De 
aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of 
multiprofessionele vennootschap of associatie”, TBO 2004, 188. 
40 Art 7.1. Aanbeveling architectenvennootschappen. 
41 Art 1.3. Aanbeveling architectenvennootschappen. 
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uitoefenen, werkzaam zijn.42 Zo kunnen aan de multiprofessionele vennootschappen ook 

interieurarchitecten en technisch tekenaars deelnemen.43

2.1.3.3. Recht op het uitoefenen van het beroep van architect als rechtspersoon 

 

17. In de nieuwe Wet van 15 februari 2006, die in werking is getreden op 1 juli 2007, maakt men 

een onderscheid tussen enerzijds het recht op het voeren van de titel van architect en anderzijds het 

recht om het beroep uit te oefenen. Beide begrippen dekken een verschillende lading. Het recht op het 

voeren van de titel van de architect blijft uitsluitend voorbehouden aan de natuurlijke persoon44 

vermits enkel de natuurlijke persoon - en niet de vennootschap - de door de wet voorgeschreven 

diploma’s kan verwerven.45

 

  

Anders is het gesteld met het recht om het beroep van architect te mogen uitoefenen. Enerzijds is 

wettelijk bepaald dat het beroep van architect kan worden uitgeoefend door de bij wet bepaalde 

natuurlijke personen die over het vereiste diploma beschikken. De uitoefening van het beroep door 

natuurlijke personen kent derhalve geen belangrijke wijzigingen.46 Nieuw is, zoals hierboven reeds 

aangehaald, dat sedert de wet van 2006 naast de natuurlijke personen ook rechtspersonen die over 

rechtspersoonlijkheid beschikken, krachtens art. 2 § 2 van de Wet van 29 februari 1939, het beroep 

van architect mogen uitoefenen mits zij voldoen aan de bij wet gestelde voorwaarden.47

2.1.3.4. Voorwaarden in de wet van 2006 

 

18. Een eerste voorwaarde, opdat een rechtspersoon het beroep van architect mag uitoefenen, stelt 

dat alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en alle zelfstandige mandatarissen die 

optreden in naam van en voor rekening van de vennootschap zelf natuurlijke personen zijn die 

gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.48

 

  

Daarnaast moeten ten minste 60% van de aandelen en de stemrechten in het bezit zijn van natuurlijke 

personen die ertoe gemachtigd zijn om de titel van architect te dragen.49

                                                      
42 Art 1.4. Aanbeveling architectenvennootschappen.  

 Om deze reden is eveneens bij 

43 K. UYTTERHOEVEN, “De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een 
professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie”, TBO, 2004, 190; K. UYTTERHOEVEN, “De 
aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een professionele of een 
multiprofessionele vennootschap of associatie” in K. DEKETELAERE, A. VERBEKE (eds.), Jaarboek 
Bouwrecht 2004-2005, Brugge, Die Keure, 2005, 132. 
44 Art 1 A.W. 
45 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon M.v.t., Parl. St., 
Kamer, 2004-2005, nr. 1920/1, 6. 
46 K. UYTTERHOEVEN, “De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon na de 
Wet van 15 februari 2006”, TBO 2006, 114. 
47 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1. 38. 
48 Art 2 § 2, 1° A.W. 
49 Art 2 § 2, eerste lid, 4° A.W. 
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wet bepaald dat de aandelen van de N.V. of de commanditaire vennootschap enkel op naam kunnen 

worden uitgegeven.50 De doelstelling hiervan is de structuur van de vennootschap zo doorzichtig 

mogelijk te houden.51 De aandelen die op hun beurt niet in handen zijn van bovenvermelde personen 

mogen enkel toekomen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die een niet-onverenigbaar beroep 

uitoefenen.52 Een niet-onverenigbaar beroep omvat elke activiteit die een beroepsmatig karakter 

vertoont en die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of bij tussenpersoon, niet bij wet of reglement 

verboden is te worden uitgeoefend in combinatie met dit van architect. Zo zullen aannemers 

dientenverstande nooit aandeelhouder kunnen zijn van een architectenassociatie of -vennootschap, 

gelet op de wettelijk verankerde onverenigbaarheid tussen beide beroepen.53

 

  

Verder dienen doel en activiteit van de rechtspersoon beperkt te blijven tot het uitoefenen van het 

beroep van architect.54 Hieromtrent kunnen problemen rijzen in het kader van de activiteiten die 

worden verricht binnen een multiprofessionele vennootschap. Het behoort dan ook tot de bevoegdheid 

van de provinciale raden om de afweging te maken, welke activiteiten al dan niet behoren tot “de 

uitoefening van het beroep van architect”.55

 

 Handelingen die met deze wettelijke bepalingen in strijd 

zijn, mogen geenszins door de vennootschap of associatie worden gesteld. 

Om het beroep van architect te mogen uitoefenen dient de vennootschap bovendien zelf ingeschreven 

te zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.56 Dit kan slechts indien is bewezen dat 

men heeft voldaan aan de voorgeschreven formaliteiten inzake rechtspersoonlijkheid. Bovendien is 

wettelijk bepaald dat de vennootschap een verplichte aansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten 

dewelke de aansprakelijkheid van de rechtspersoon zal dekken.57

2.1.3.5. Gevolgen van de architectenwet 

  

19. De inwerkingtreding van de wet van 15 februari 2006 heeft belangrijke gevolgen voor de 

persoonlijke aansprakelijkheid van de architect. De mogelijkheid bestaat thans voor de natuurlijke 

persoon om zijn persoonlijke aansprakelijkheid uit te sluiten door middel van het oprichten van een 

vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid.58

                                                      
50 Art 2 § 2, eerste lid, 3° A.W. 

 In beginsel wordt de contractuele 

51 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon, Parl. St., 2004-
2005, nr. 1920/1, 7. 
52 Art 2 § 2 eerste lid, 4° A.W. 
53 Art 6 A.W. 
54 Art 2§ 2 eerste lid, 2° A.W. 
55 K. UYTTERHOEVEN, “De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon na de 
we van 15 februari 2006”, TBO 2006, 118.  
56 Art 2 § 2 eerste lid, 6° iuncto art 8 eerste lid A.W. 
57 Art 2 § 4 iuncto art 9 A.W. 
58 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het 
licht van het statuut en de deontologie van de architect”, in S. SROKA en F. JUDO, Bouwrecht in al zijn 
facetten. Actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 203. 
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aansprakelijkheid volledig gedragen door de vennootschap en kan de persoonlijke aansprakelijkheid 

van de natuurlijke persoon derhalve worden uitgesloten.59

 

  

Wat betreft de tienjarige aansprakelijkheid vloeit deze aansprakelijkheidsverschuiving voort uit de 

tekst van de artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek zelf. De termen architect en architecten - 

zoals bepaald in de wet - dienen overeenkomstig de inwerkingtreding van de nieuwe wet te worden 

geïnterpreteerd als natuurlijke persoon of rechtspersoon, overeenkomstig artikel 2 van de 

Architectenwet.60

 

 

20. Echter indien de bouwheer eist dat de architect/natuurlijke persoon zich samen met de 

architect/rechtspersoon verbindt, of zich borg stelt tot de goede uitvoering van de overeenkomst, blijft 

de persoonlijke aansprakelijkheid van de architect als natuurlijke persoon behouden, ook al werd de 

kwestieuze overeenkomst gesloten louter en alleen met de vennootschap.61

2.1.4. De onafhankelijkheid van de architect als essentiële waarborg tot een goede 
uitvoering van de opdracht 

 

21. Of de architect de opdracht uitvoert als zelfstandige, al dan niet binnen een vennootschap, in 

zijn functie als ambtenaar/beambte of in loondienst, zijn onafhankelijkheid moet te allen tijde 

gewaarborgd zijn.62

 

 Enkel en alleen indien de architect over de nodige professionele en technische 

onafhankelijkheid beschikt, is hij in staat om zijn beroep naar behoren en in alle bekwaamheid uit te 

oefenen. 

Deze onafhankelijkheid behoort tot de kern van het beroep van architect63

 

, zoals dit eveneens geldt 

voor de overige vrije beroepen. 

22. Het voorgaande lijkt vanzelfsprekend, maar tegenstrijdigheden zijn niet uit te sluiten, vooral in 

de projecten waarbij bouwpromotoren betrokken zijn.64

                                                      
59 K. UYTTERHOEVEN, “De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon na de 
Wet van 15 februari 2006”, TBO 2006, 122. 

 Vaak is er in deze situatie sprake van een 

vorm van exclusiviteitscontract tussen de bouwpromotor en de architect, waarbij de bouwpromotor er 

60 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het 
licht van het statuut en de deontologie van de architect”, in S. SROKA en F. JUDO, Bouwrecht in al zijn 
facetten. Actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 204. 
61 Gent 18 juni 2004, TBO 2004, 238; M. HAMERYCK en K. UYTTERHOEVEN, “Ontwikkelingen inzake 
taken en aansprakelijkheden van de architect” in K. DEKETELAERE, K. VANHOVE en A. VERBEKE (eds.), 
Jaarboek bouwrecht 2006-2007, Brugge, Intersentia, 184. 
62 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco,  
63 Brussel 20 december 2007, Res. Jur. Imm. 2008, afl. 1, 9. 
64 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE 
(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 403. 



21 
 

zich toe verbindt om zijn cliënten of potentiële kopers door te verwijzen naar een welbepaalde 

architect en deze laatste op zijn beurt een financiële toegift doet aan de bouwpromotor, doordat deze 

overeenkomst een aanmerkelijk schaalvoordeel oplevert voor de architect. De architect voert als het 

ware opdrachten uit voor de bouwpromotor. De potentiële kopers hebben doorgaans niet de 

mogelijkheid een zelf gekozen architect onder de arm te nemen, daar de door de bouwpromotor 

gekozen architect aan hen wordt opgedrongen. Daar waar de architect, conform de regels inzake 

beroepsethiek, in de eerste plaats oog en oor zou moeten hebben voor de wensen van de cliënt als 

potentiële koper en eigenlijke opdrachtgever, schuilt het gevaar dat deze wensen slechts subsidiair 

zullen worden ingewilligd in verhouding tot de wil van de bouwpromotor, die zich hier voordoet als 

feitelijke opdrachtgever. De bouwpromotor heeft in dergelijke projecten met andere woorden de 

touwtjes in handen. 

2.1.5. De onverenigbaarheden anno 2010 

23. De uitoefening van het beroep van aannemer en architect is onverenigbaar.65 De 

Architectenwet voerde deze scheiding tussen beide beroepen in. De architect staat daarbij in voor het 

ontwerp en de controle over de werkzaamheden. De aannemer is verantwoordelijk voor de 

uitvoeringsfase. De ratio legis van de tweedeling en de daaruit voortvloeiende onverenigbaarheid, ligt 

in het feit dat de architect de controle van de werken in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

moet kunnen uitvoeren.66 Het openbaar belang vereist immers dat stevige en veilige gebouwen worden 

opgericht. Deze regel van onverenigbaarheid is derhalve van openbare orde.67 Schending ervan wordt 

gesanctioneerd met de nietigheid van de architectenovereenkomst.68 Ter zake bestaat echter geen 

eensgezindheid of ook de aannemingsovereenkomst hetzelfde lot volgt.69

 

  

Niet alleen is de onverenigbaarheid een wettelijk voorschrift, de schending ervan is bovendien een 

deontologische fout.70

 

 

24. Evenwel is deze regel van onverenigbaarheid doorheen de jaren geëvolueerd. De strikte 

interpretatie werd zowel door het Hof van Cassatie71

                                                      
65 Art 6 A.W.; art 10, 1° R.B; Rb Bergen 23 april 1985, T. Aann. 1993, 347, noot G. BAUS. 

 als door de Raad van State onder invloed van 

66 Antwerpen 23 april 2007, Limb. Rechtsl. 2007, afl. 4, 336; Gent 9 juni 2006, NjW 2007, afl. 156, 134, noot K. 
VANHOVE; Rb Brussel 1 september 1998, TBBR 2000, 56. 
67 Cass. 3 mei 1974, RW 1974-75, 243. 
68 W. NACKAERTS, “De architect” in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 103. 
69Vergelijk P. VAN OMMESLAGHE, “Les obligations. Examen de jurisprudence (1974-1982), RCJB 1986, 
118; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere 
Overeenkomsten (1988-1994), TPR 1997, 1022 met W. NACKAERTS, “De architect” in D. MEULEMANS 
(red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht, Leuven, Acco, 2005, 103. 
70 Zie Art 10, 1° R.B. 
71 Cass. 18 december 1967, RW, 1967, 2114. 
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Europa gemilderd, gelet op de beperkende werking die van deze regel uitgaat en de invloed die de 

regel heeft op de vrijheid van handel en nijverheid.72 De geldende regelgeving is duidelijk niet 

aangepast aan de economische realiteit betreffende de grote woonprojecten die thans door 

bouwpromotoren aan de man worden gebracht. Ter zake kan gewezen worden op de omstandigheid 

waarbij de architect vaak contracteert met eenzelfde bouwpromotor, die het bouwproject coördineert. 

Hier kan verwacht worden dat de architect zijn taak niet in volle onafhankelijkheid kan uitvoeren, 

maar dat hij gebonden is door de instructies die hem worden opgedragen door de bouwpromotor, zodat 

de belangen van de latere verkrijger hierdoor ondergeschikt worden gemaakt aan de wil van de grote 

speler in het veld, zijnde de bouwpromotor.73

 

 

 Algemeen aanvaard is thans dat de architect - samen met de aannemer - deel kan uitmaken van een 

vennootschap van onroerende diensten.74 De nationale raad van de Orde heeft daartoe op 31 januari 

1992 een deontologische norm goedgekeurd.75 Een dergelijke vennootschap kan tot doel hebben: het 

verrichten van studiewerk inzake het ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten, het uitvoeren 

van milieu- en effectstudies, technische controles en beheer van gebouwen, en dergelijke meer.76

2.1.6. De architect in zijn relatie met de bouwheer/opdrachtgever 

 Het 

begrip onroerende diensten is aldus zeer ruim. 

25. De bouwheer kiest in principe vrij de architect met wie hij wenst samen te werken.77 Het 

Reglement van Beroepsplichten stipuleert dat elke overeenkomst gesloten tussen bouwheer en 

architect schriftelijk moet worden vastgelegd.78

 

 Deze overeenkomst dient duidelijk de wederzijdse 

rechten en plichten van beide partijen te omschrijven. 

De kernopdracht van de architect bestaat enerzijds uit het ontwerpen van de plannen, anderzijds uit de 

controle op de uitvoering van de werken.79

 

 Het is daarbij niet uitgesloten dat de 

bouwheer/opdrachtgever beide kernopdrachten toevertrouwt aan onderscheiden architecten. 

                                                      
72 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 100. 
73 K. UYTTERHOEVEN, “Architect en bouwpromotor: een verboden liefde of een bijzonder huwelijk?”, TBO 
2004, 171; zie infra nr. 22. 
74 K. UYTTERHOEVEN, “De aansprakelijkheid van de architect die zijn beroep uitoefent in het kader van een 
professionele of multiprofessionele vennootschap of associatie”, TBO 2004, 190. 
75 Y. HANNEQUART, “Deux règles déontologiques et importantes concernant l’exercice de la profession 
d’architecte”, JT 1992, 649. 
76 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1 40. 
77 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3 16. 
78 Art 20 R.B.; infra nr. 78. 
79 Art 21 R.B.  
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26. Bij de verwezenlijking van zijn opdracht, waartoe hij door de opdrachtgever werd aangesteld, 

dient de architect te allen tijde rekening te houden met het budget dat ter beschikking is voor de 

realisatie van het project.80 In hoofde van de architect is het nastreven van het voorgenomen budget 

immers een verbintenis daar hij verantwoordelijk is voor de afstemming tussen het ontwerp en het 

budget.81 Eventuele wijzigingen moeten worden opgenomen in een bijkomende overeenkomst waarbij 

de financiële implicaties van de voorgestelde wijzigingen duidelijk worden toegelicht.82 Daarnaast 

staat de architect de bouwheer bij in zijn keuze van de aannemer der werken.83 Hieruit blijkt dat uit 

deze kernopdracht een arsenaal aan verbintenissen ontstaan in hoofde van de architect zoals een 

raadgevingsplicht, een voorlichtingsplicht enz.84 Op deze verplichtingen kom ik later uitgebreid 

terug.85

2.1.7. De vergoeding van de architect voor geleverde prestaties 

 

27. De architect doet dit alles uiteraard niet uit naastenliefde, maar wil vergoed worden voor zijn 

prestaties. Naar gelang het statuut van de architect gebeurt dit door betaling van een ereloon, een 

uitkering van wedde of een bezoldiging van de bediende. Het is noodzakelijk dat - welke vorm de 

vergoeding ook aanneemt - deze in verhouding staat tot de geleverde prestaties. De vergoeding moet 

de architect toelaten zijn beroep in eer en waardigheid uit te oefenen.86

 

 

De Nationale Raad bezit ter zake de bevoegdheid om de minimumschalen van de gehanteerde 

erelonen en vacaties vast te leggen.87 Aanvankelijk was voorzien in de mogelijkheid dat de Raad deze 

minima, vastgelegd in de Deontologische Norm nr. 2,88 dwingend kon voorschrijven.89 Miskenning 

van de regel, of het werken onder de prijs, kon aldus in hoofde van de architect aanleiding geven tot 

sancties. Mede onder invloed van Europa, meer bepaald in het kader van de bepalingen inzake 

mededinging, werd deze piste van opgelegde minimumschalen verlaten. Het dwingend opleggen van 

een te hanteren minimumtarief aan architecten werkt immers concurrentiebeperkend en is derhalve 

flagrant in strijd met art 81 lid 1 EG.90

                                                      
80 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 

 De orde besliste dan ook dat deze schalen enkel als leidraad 

81 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS, en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1027. 
82 Art 16, tweede lid R.B. 
83 Art 22, eerste lid R.B. 
84 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2 1. 
85 Infra nr. 89 e.v.  
86 Art 12 eerste lid R.B. 
87 Art 12 derde lid R.B. iuncto art 3 R.B. 
88 Deontologische Norm nr. 2 zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten d.d. 12 
juli 1967 en gewijzigd bij besluit van 23 juni 1978. 
89 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 34. 
90 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE 
(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 408; G. BAERT, Bestendig Handboek 
Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 36a. 
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mogen worden aangewend ter bepaling van het ereloon door de architect.91

2.2. De aannemer en de aanneming  

 De tuchtorganen van de 

Orde blijven evenwel toezicht houden op de gehanteerde honoraria en de uitbetaalde wedden of 

bezoldigingen die op architecten van toepassing zijn. Concreet betekent dit dat het thans aan de 

architect zelf is om in samenspraak met zijn cliënten een ereloon overeen te komen. Zij mogen in 

principe geen actieve toepassing meer maken van de minimumschalen zoals vervat in de 

Deontologische Norm nr. 2. Een blik op het internet, waarbij architecten op hun website aangeven hoe 

zij te werk gaan inzake de berekening van de honoraria, leert al snel dat nog zeer vaak wordt verwezen 

naar de Deontologische Norm en dat de minimumschalen nog dagdagelijks in de praktijk worden 

toegepast. 

2.2.1. Algemeen kader: de situering binnen het Burgerlijk Wetboek 

28. In het Burgerlijk Wetboek vinden we geen allesomvattende omschrijving terug van het begrip 

“aanneming”. 

 

Ter zake stelt men dat aanneming “de overeenkomst is waarbij de ene partij - de aannemer of de 

ondernemer - zich jegens de andere partij - de opdrachtgever - verbindt om tegen een prijs een werk 

uit te voeren of een dienst te presteren in volle onafhankelijkheid, zijnde zonder 

vertegenwoordigingsbevoegdheid en zonder in ondergeschikt verband te werken”.92

 

 

Aanneming van werk vinden we in het Burgerlijk Wetboek terug onder de bepalingen inzake “huur 

van werk”. Artikel 1710 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huur van werk kan worden 

omschreven als een “contract waarbij de ene partij zich verbindt om iets voor de andere partij te 

verrichten, tegen betaling van een tussen hen bedongen prijs”. 

 

29. Onder de term bouwovereenkomst verstaan we “de overeenkomst waarbij de ene partij, 

doorgaans de eigenaar van de grond, de andere belast met het maken van een bepaald werk van 

bouwkundige aard op een bepaalde plaats en zich ertoe verbindt daarvoor een bepaalde prijs te 

betalen om de andere partij in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst uit te voeren en de andere 

partij er zich toe verbindt dat werk voor die prijs te maken en het op te leveren”.93

                                                      
91 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. VERBEKE 
(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 408 

 

92 Cass. fr. 19 februari 1968, D. 1968, 393; C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 
259. 
93 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 1. 
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2.2.2. De positie van de aannemer 

30. Een essentieel element om van aanneming te kunnen spreken is dat de aannemer - net als de 

architect - zijn werkzaamheden in volle onafhankelijkheid moet kunnen uitvoeren.94 Deze 

onafhankelijkheid verhindert echter niet dat de aannemer de opdracht dient uit te voeren 

overeenkomstig de instructies van de architect.95 Het behoort immers tot de opdracht van de architect 

aan de aannemer voldoende duidelijke instructies en concrete richtlijnen aan te reiken, opdat deze 

laatste in staat zou zijn het project volledig volgens de plannen en overeenkomstig de regels van de 

kunst en van goed vakmanschap uit te voeren.96

 

 

31. Het merendeel van de rechtsleer kwalificeert de aannemingsovereenkomst als een 

resultaatsverbintenis, daar waar de bouwheer een daadwerkelijke verwezenlijking heeft geëist.97 Of 

de partijen een middelen- of resultaatsverbintenis opnemen, hangt derhalve af van wat zij hebben 

bedongen.98 Het Hof van Cassatie wenst hieromtrent geen algemene regel te formuleren en laat de 

kwalificatie in concreto bijgevolg afhangen van de wil der partijen.99 Indien op de aannemer louter de 

verplichting rust om de werken conform de bestekken, de plannen en de regels van goed vakmanschap 

uit te voeren, rust op hem een inspanningsverbintenis.100 Het komt evenwel aan de feitenrechter toe 

om in de concrete omstandigheden te oordelen of de verplichting dewelke niet werd nagekomen door 

de aannemer een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis is.101

 

 

De kwalificatie in hoofde van de aannemer heeft niet te miskennen gevolgen inzake de bewijslast. In 

het kader van de resultaatsverbintenis is de aannemer ertoe gehouden de opdracht tot een goed einde te 

brengen. Op de eiser rust dus een minimale bewijslast. Hij dient ter zake enkel aan te tonen dat de 

werken niet conform de overeenkomst werden uitgevoerd. De loutere vaststelling van het gebrek, 

vormt meteen het bewijs van het bestaan van een tekortkoming.102

                                                      
94 Bergen 25 juni 1991, JLMB 1992, 758, noot B. LOUVEAUX; C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, 
Brugge, Die Keure, 2006, 265. 

 Indien men echter uitgaat van de 

idee dat de aannemingsovereenkomst een middelen- of inspanningsverbintenis inhoudt, is aan de 

verplichting voldaan in zoverre de aannemer de beste zorgen heeft besteed aan de uitvoering van de 

overeenkomst. Zulks impliceert dus dat de bouwheer, als eisende partij, zal moeten aantonen dat hij 

95 Brussel 30 september 1999, T. Aann. 2000, 146; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 15. 
96 Cass. 25 oktober 1974, Pas. 1975, I, 241;  
97 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.I. 68 a. 
98 Brussel 23 juni 2008, Res. Jur. Imm. 2008, afl. 1, 95. 
99 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak : Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1007.  
100 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.I. 68 a. 
101 Cass. 5 december 2002, RW 2005-06, afl. 11, 420, noot A. VAN OEVELEN; Cass. 7 februari 1992, Pas. 
1992, I, 503. 
102 Corr. Charlerloi 29 september 1992, JLMB 1993, 1316; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.I. 68 b. 
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schade heeft geleden doordat de aannemer niet alles wat van een modaal vakman mag worden 

verwacht, in het werk heeft gesteld, inzonderheid de niet-naleving van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm.103

2.2.3. De plichten in hoofde van de aannemer 

 

Op de aannemer rusten een aantal verplichtingen welke kunnen worden onderverdeeld als volgt: 

2.2.3.1. De werken uitvoeren volgens de regels van de kunst 

32. De aannemer moet de werken uitvoeren naar de regels van goed vakmanschap en volgens de 

regels van de kunst.104 Op hem rust de verplichting de werken goed en conform uit te voeren,105 zoals 

van een modaal vakman mag worden verwacht.106

 

  

De aannemer is aansprakelijk indien hij de werken niet conform de regels van de kunst uitvoert en 

hierdoor bouwschade ontstaat.107 Hij verbindt er zich immers contractueel toe de werken uit te voeren 

volgens de regels van goed vakmanschap.108 De verplichting tot het werken volgens de regels van de 

kunst houdt in dat de vakman de technische kennis moet bezitten op het vlak van stevigheid, stabiliteit, 

veiligheid en functionaliteiten van gebouwen en bouwwerken.109 Daarbij dient rekening te worden 

gehouden met de in voege zijnde technische normen en overige regelgeving.110 De deontologie 

verplicht hen op de hoogte te zijn van recente cursussen, de belangrijke vakbladen, de normen zoals 

opgesteld door het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de publicaties van het Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.111

                                                      
103 Art 1137 B.W.; Cass. 3 mei 1984, RW 1984-85, 1987. 

 De uitgevaardigde technische normen vormen daarbij 

een leidraad voor de bepaling van de aansprakelijkheid van de aannemer. De rol van deze technische 

normen mag evenwel niet worden overschat, daar zij enkel dienen tot maatstaf. Het stilzwijgen van de 

vakliteratuur omtrent bepaalde verschijnselen die zich kunnen voordoen, ontheft de aannemer of de 

104 Cass. 25 oktober 1974, Pas. 1975, I, 241; Antwerpen 11 december 1995, AJT 1997-98, 185, noot J. VAN 
BELLE; Luik 12 maart 1993, T. Aann. 1994, 75, noot P. LIBIEZ; K. UYTTERHOEVEN, “De toepassing van 
technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO 2008, 208. 
105 M. A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 207. 
106 Antwerpen 23 maart 1994, T. Aann. 1997, 232; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI. 1. 
107 W. GOOSSENS, “De aansprakelijkheid van de aannemer” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 888 
108 Cass. 2 februari 2006; RW 2008-09, 926. 
109 K. UYTTERHOEVEN, “De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van 
de ontwerper”, TBO 2008, 208. 
110 Brussel 13 september 2007, Res. Jur. Imm. 2007, afl. 4, 299; K. UYTTERHOEVEN, “De toepassing van 
technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO 2008, 207; Zoals onder 
meer ARAB, registratie aannemer, ... 
111 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 391. 



27 
 

architect niet ipso facto van diens verantwoordelijkheid.112 Het zijn als het ware slechts 

minimumvoorwaarden waaraan de aannemer moet voldoen.113

 

 

De voornoemde bouwtechnieken en de kennis over materialen en technologische ontwikkelingen 

evolueren evenwel zo snel, dat het voor de gemiddelde aannemer die zijn activiteiten in een algemeen 

kader uitoefent onmogelijk is om te allen tijde op de hoogte te blijven van alle nieuwigheden in zijn 

vakgebied. De rechtsleer en rechtspraak beoordeelt de beroepsbekwaamheid, rekening houdende met 

de opleiding en de vorming die de aannemer ter zake heeft genoten en de uitvoeringsmethodes die ten 

tijde van het oprichten van het bouwwerk gebruikelijk voorkwamen.114 Onder de regels van goed 

vakmanschap verstaat men dus de kennis, de beroepsgebruiken en de stand van de wetenschap, zoals 

deze op het ogenblik van het oprichten van het bouwwerk bestonden.115 Enkel een onoverwinnelijke 

onwetendheid in hoofde van de aannemer biedt in zijn hoofde een mogelijkheid om alsnog te 

ontsnappen aan de tienjarige aansprakelijkheid.116 Van een aannemer/specialist daarentegen, die zich 

in een nichemarkt heeft ingebed, mag evenwel meer worden verwacht.117

2.2.3.2. De informatie en raadgevingsplicht 

  

33. De aannemer moet het ontwerp - zoals uitgetekend door de architect - volgen en uitvoeren.118 

Bij de uitvoering van de werken moet de aannemer de voorschriften, zoals opgegeven door de 

architect, nauwgezet volgen. De aannemer is derhalve aansprakelijk in geval van non-conformiteit van 

de werken met het lastenboek.119 Een fout in de constructie geeft vanuit deze optiek echter niet 

onmiddellijk aanleiding tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer, daar het gebrek te 

wijten kan zijn aan een loutere ontwerpfout, die buiten de contractuele opdracht van de aannemer 

ligt.120 Deze gevolgtrekking dient echter genuanceerd, mede gelet op het feit dat op de aannemer een 

informatieplicht rust.121

                                                      
112 Brussel 13 januari 2006, Res. Jur. Imm. 2007, afl. 2, 153; Antwerpen 9 oktober 1990, T. Aann. 1997, 162, 
noot J. EMBRECHTS. 

 Indien hij tijdens de uitvoering van de werken uit hoofde van zijn vakkennis 

en beroepsbekwaamheid ontwerpfouten bemerkt, is hij gehouden deze fouten te melden aan de 

bouwheer en de betrokken architect. Het beginsel van de wederkerige controle van de fouten 

113 Brussel, 14 januari 1993, T. Aann. 1993, 136; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 2; K. UYTTERHOEVEN, “De toepassing van technische normen in de 
bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO 2008, 210. 
114 Brussel 23 april 1997, AJT 1997-98, noot J. VAN BELLE; K. UYTTERHOEVEN, “De toepassing van 
technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de ontwerper”, TBO 2008, 211. 
115 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. VI.1. 1; K. 
UYYTERHOEVEN, “De toepassing van technische normen in de bouwsector en de aansprakelijkheid van de 
ontwerper”, TBO 2008, 208. 
116 Antwerpen 9 oktober 1990, T. Aann. 1997, 162, noot J. EMBRECHTS. 
117 Infra nr. 122. 
118 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI. 1. 67. 
119 Rb. Dendermonde 12 april 1991, T. Aann. 1999, 77. 
120 Cass. 25 april 1991, Pas. 1991, I, 765, noot. 
121 Antwerpen 8 februari 1999, T. Aann. 1999, 249. 



28 
 

impliceert immers dat de aannemer een gebrek in het ontwerp moet melden indien dit kadert binnen de 

beroepskennis die van elke andere modale algemeen aannemer mag worden verwacht.122 Indien de 

aannemer het werk niet kan uitvoeren op de wijze zoals in het bestek werd bepaald, dan dient de 

aannemer daar niet voor in te staan.123 De aannemer is in dit opzicht dus meer dan zomaar een 

“blinde” uitvoerder van de ontwerpen en de plannen van de architect.124

 

  

Als professionele actor is de aannemer daarnaast gebonden door een raadgevingsplicht. Als vakman 

mag men immers van de aannemer verwachten dat hij een verhoogde kennis draagt met betrekking tot 

de zaken die binnen zijn beroepssfeer vallen. De bouwheer - die we moeten beschouwen als leek op 

het gebied van de bouw125 - is derhalve gerechtigd zijn vertrouwen te stellen in de gedegen 

beroepskennis in hoofde van de vakman/aannemer.126 De raadgevingsplicht houdt onder meer in dat 

hij de bouwheer en/of de architect moet wijzen op eventuele nadelen of materiële risico’s die verband 

houden met bepaalde ontwerpen of voorziene materialen.127 Hij dient de bouwheer te waarschuwen 

indien de plannen van de architect gebreken vertonen of de keuze van materialen ontoereikend is voor 

het opzet waartoe zij moeten dienen.128 De bouwheer mag er daarbij op vertrouwen dat de aannemer 

de kwaliteit van de materialen kent en de technische voorschriften inzake de plaatsing of de installatie 

ervan beheerst.129 De aannemer kan dus inzake conceptfouten medeaansprakelijk worden gehouden, 

indien de tekortkomingen in het ontwerp van dien aard zijn, dat hij als bekwaam aannemer dergelijke 

fouten had moeten onderkennen.130

 

 

34. Ook tussen de verschillende aannemers die werken uitvoeren aan eenzelfde bouwwerk bestaat 

een inlichtingenplicht. Zo besliste het Hof van Cassatie dat de verschillende aannemers ertoe 

gehouden zijn elkaar wederzijds voldoende te informeren zodat de onderscheiden werken voldoende 

en tijdig op elkaar kunnen worden afgestemd.131

                                                      
122 Bergen 3 juni 2002, RGAR 2003, afl. 8, nr. 13.765. 

 Zo oordeelde het Hof van Cassatie in 2007 dat indien 

een aannemer op fundamentele wijze afwijkt van de regelmatig opgestelde ontwerpen, verplicht is de 

123 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.I. 67. 
124 Brussel 21 januari 1969, T. Aann. 1969, 220, noot M.A. FLAMME; Rb. Hasselt 6 april 1976, T. Aann. 1976, 
noot J. VAN DER STICHELEN; G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 415. 
125 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1005. 
126 Rb. Antwerpen 14 januari 2004, RW 2005-06, afl. 30, 1185. 
127 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 71; W. 
GOOSSENS, “De aansprakelijkheid van de aannemer” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE 
(eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 889. 
128 Brussel 3 juni 1992, T. Aann. 1998, 47. 
129 Brussel 22 november 2007, Res. Jur. Imm. 2008, afl. 4, 322. 
130 Antwerpen 8 februari 1999, T. Aann. 1999, 249. 
131 Cass. 17 mei 1984, RW 1984-85, 2090. 
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overige aannemers hiervan op de hoogte te stellen.132 Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest 

uitdrukkelijk bevestigd dat de informatieplicht niet enkel rust op de architect.133

 

 

35. Op de aannemer rust tevens een voorzichtigheidsplicht134 of een voorzorgsplicht.135 De 

aannemer die weet dat geen deugdelijk werk kan worden afgeleverd is genoodzaakt de opdracht te 

weigeren.136 Zo moet de aannemer die zich onvoldoende ingelicht acht omtrent de uitvoeringsplannen 

zonodig de opdracht weigeren.137 Indien de aannemer deze verplichting niet nakomt, kan hij 

contractueel worden aangesproken in zijn aansprakelijkheid door de opdrachtgever. Voorts moet de 

aannemer de opdracht weigeren wanneer de bouwheer hem om uitvoering van een opdracht verzoekt, 

waarvan de aannemer uit zijn praktijkervaring en vakkennis weet dat deze werken aanzienlijke risico’s 

inhouden.138

 

 

36. Doorgaans is aanvaard dat op de aannemer een inspanningsverbintenis rust,139 hetgeen met 

zich meebrengt dat de aannemer ertoe gehouden is alle redelijke middelen aan te wenden om het 

gewenste resultaat te bereiken.140 Op deze kwalificatie bestaan evenwel uitzonderingen. Zo maakt het 

tijdig opleveren van de werken een resultaatsverbintenis uit in hoofde van de aannemer.141

 

 

37. De grondslag voor de aansprakelijkheid van de aannemer is een foutaansprakelijkheid.142 

Opdat hij aldus aansprakelijk kan worden gehouden, dient de schade veroorzaakt te zijn ingevolge een 

tekortkoming of fout in hoofde van de aannemer in het kader van de uitvoering van de werken.143 

Indien men de aannemer aansprakelijk wil stellen is aldus vereist dat de schade werd veroorzaakt door 

een fout bij de uitvoering van het werk door de aannemer.144

 

 

                                                      
132 Cass. 29 november 2007, TBO 2009, 25. 
133 Cass. 29 november 2007, TBO 2009, 25. 
134 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 271. 
135 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 67. 
136 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 68. 
137 Brussel 13 september 2007, Res. Jur. Imm. 2007, afl. 4, 299. 
138 Rb. Antwerpen 14 januari 2004, RW 2005-06, afl. 30, 1185. 
139 L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence, les contrats spéciaux (1969-1975)”, RCJB 1977, 
333; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Bijzondere Overeenkomsten 
(1995-1998)”, TPR 2002, 943. 
140 M. SCHOUPS en C. DE SMEDT-QUINTELIER, “Aanneming en aansprakelijkheid”, in S. SROKA en F. 
JUDO (Eds.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 47. 
141 W. GOOSSENS, Aanneming van werk. Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, nr. 
845. 
142 M. SCHOUPS en C. DE SMEDT-QUINTELIER, “Aanneming en aansprakelijkheid”, in S. SROKA en F. 
JUDO (Edt.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 45. 
143 Contra Brussel 13 september 1995, RW 1997-1998, 879. 
144 W. GOOSSENS, “De aansprakelijkheid van de aannemer”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 889. 
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38. De aannemer is er - net als de architect - toe gehouden om alles te doen wat redelijkerwijze 

mogelijk is om te voorkomen dat de bouwheer door derden zou kunnen worden aangesproken met 

betrekking tot hinder of schade die in verband staat met de uitvoering van de plannen en de werken.145 

Ter zake kan gedacht worden aan nabuurschade of burenhinder, door de naaste buren geleden en de 

hieraan gekoppelde vordering op grond van artikel 544 B.W. De naaste buur heeft ter zake enkel een 

vorderingsrecht ten aanzien van de eigenaar van het gebouw.146 De aannemer en de architect zijn 

derhalve contractueel gehouden tot waarschuwing en voorlichting van de eigenaar met betrekking tot 

mogelijke hinder en schade die de buren door de uitvoering van de werken kunnen ondervinden.147 

Het is evenwel de rechter die oordeelt of het evenwicht op onaantastbare wijze werd verbroken en of 

de nabuur op grond van artikel 544 B.W. aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.148

 

 

Een beding in de aannemingsovereenkomst dat ertoe strekt de aansprakelijkheid van de aannemer te 

verzwaren is geldig, zelfs wanneer het verplichtingen betreft die in feite tot de wettelijke opdracht van 

de architect behoren. Een dergelijk beding heeft evenwel niet tot gevolg dat door deze verzwaring in 

hoofde van de aannemer, de architect van zijn aansprakelijkheid voor deze verplichtingen wordt 

ontheven.149 Een dergelijke situatie leidt er enkel toe dat de aannemer medeaansprakelijk wordt.150

 

 

Deze bepaling speelt dan ook enkel in het voordeel van de bouwheer/opdrachtgever. 

39. Volledigheidshalve dient ook het belang te worden aangehaald om te contracteren met een 

geregistreerd aannemer. De invoering van de registratie is er gekomen als hulpmiddel in de strijd 

tegen zwartwerk en de bedrieglijke praktijken van koppelbazen.151 Op de architect rust de verplichting 

om de bouwheer in te lichten over de draagwijdte en de gevolgen van deze registratie. Om 

geregistreerd te worden moet de aannemer aantonen dat hij vrij is van belastingschulden en de sociale 

zekerheidsbijdragen correct betaalt. De registratie voorziet in een voordeel door de wet verleend en 

geeft tevens aan dat het om een gezond bedrijf gaat.152 Op 1 januari 2008 is de nieuwe wetgeving 

inzake registratie van kracht geworden.153

 

 

                                                      
145 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 521. 
146 Gent 1 juni 1961, T. Aann. 1981, 53. 
147 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999 – 2006)”, TPR 2008, 1699. 
148 Cass. 2 juni 1983, T. Aann. 1985, 52, noot F. DE VISSCHER. 
149 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 398. 
150 Cass. 26 januari 1978, RW 1978-1979, 665. 
151 J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Bijzondere Overeenkomsten 
(1995-1998)”, TPR 2002, 513. 
152 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 16. 
153 Programmawet van 27 april 2007, B.S. 8 mei 2007. 
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Bovendien is vereist dat elke aannemer die zich als zelfstandige wil vestigen over een aantal 

ondernemingsvaardigheden beschikt.154 Het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 bevat een aantal 

nieuwe vestigingsvoorwaarden die van toepassing werden verklaard op de bouwsector.155

2.2.3.3. De tijdige uitvoering van de werken 

 

40. Naast een correcte uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst, dient de 

aannemer de werken ook tijdig op te leveren.156 De aannemer is ertoe gehouden de werken uit te 

voeren binnen de contractueel bedongen termijn.157 Indien de overeenkomst op zich geen melding 

maakt van een einddatum waarop de werken dienen te worden gefinaliseerd - hetgeen in de praktijk 

nauwelijks zal voorkomen - rust op de aannemer de verplichting de werken op te leveren binnen 

redelijke termijn.158

 

  

De verbintenis tot het tijdig opleveren in hoofde van de aannemer is een resultaatsverbintenis.159 Dit 

heeft tot gevolg dat enkel het resultaat bij de beoordeling van de tekortkoming in acht zal worden 

genomen en niet de getrooste inspanningen van de aannemer om de werken zo spoedig als mogelijk op 

te leveren. Indien echter de vertraging te wijten is aan een tekortkoming van de bouwheer160 kan dit de 

aannemer bevrijden van zijn aansprakelijkheid. Slechte weersomstandigheden leveren onvoldoende 

grondslag op om de aannemer van diens aansprakelijkheid te bevrijden, tenzij deze werkelijk 

onvoorzienbaar waren zodat de aannemer in de onmogelijkheid verkeerde hierop te anticiperen.161

 

 

Indien de aannemer in gebreke blijft, staat het de opdrachtgever/bouwheer vrij aan de rechter de 

ontbinding van de overeenkomst te vorderen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek. 

Daarnaast is eveneens voorzien in de mogelijkheid om vergoeding te vragen wegens opgelopen 

vertragingen162 en kan de bouwheer aan de rechter machtiging vragen om de werken op kosten en op 

risico van de nalatige aannemer door een derde te laten uitvoeren.163

 

 

                                                      
154 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. V.1. 20. 
155 Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van 
zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming, B.S. 27 
februari 2007. 
156 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 870. 
157 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 73. 
158 Luik 24 juni 1991, JT 1991, 698; Rb. Mechelen 19 januari 1982, RW 1983-84, 536; S. STIJNS, B. 
TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere overeenkomsten: 
Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1696. 
159 W. GOOSSENS, Aanneming van werk. Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, nr. 
845. 
160 Vb. de bouwheer stelt de plannen of nodige vergunningen te laat ter beschikking van de aannemer. 
161 Rb. Antwerpen 18 april 1985, T. Aann., 1989, 77. 
162 Art. 1146 B.W. 
163 Art. 1144 B.W. 
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3. De belangrijkste overeenkomsten in de bouwsector 

3.1. De aannemingsovereenkomst 

3.1.1. De algemene kenmerken van de aannemings- of de bouwovereenkomst  

41. De aannemingsovereenkomst is een benoemde overeenkomst.164

 

 De wet voorziet met andere 

woorden in een uitdrukkelijke wettelijke bepaling inzake aanneming. Deze bepaling staat in het 

Burgerlijk Wetboek in Boek III, Titel VIII vermeld onder de bepalingen inzake huur, meer specifiek 

onder hoofdstuk III betreffende “Huur van Werk en Diensten”. Deze bepalingen zijn evenwel van 

aanvullend recht. Behoudens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, dewelke de 

tienjarige aansprakelijkheid regelen, staat het partijen derhalve vrij om conventioneel anders te 

bepalen in de overeenkomst. 

42. De bouw- of aannemingsovereenkomst is een consensuele overeenkomst.165 Dit houdt in dat 

zij aan geen verdere vormvereisten dient te voldoen om als volwaardige overeenkomst te worden 

beschouwd. De loutere wilsovereenstemming tussen partijen is in deze optiek voldoende om de 

overeenkomst tot stand te laten komen. Een mondeling gesloten bouwovereenkomst is een geldige 

bouwovereenkomst.166

 

  

Van het consensueel karakter kan evenwel worden afgeweken middels bijzondere wetten. Zo geeft de 

Woningbouwwet167 de vermeldingen aan die de overeenkomst moet bevatten en schrijft zij voor dat de 

overeenkomst schriftelijk moet worden opgesteld tussen partijen.168 Deze bepalingen zijn ingegeven 

ter bescherming van de consument/bouwheer. Dergelijke wettelijke voorgeschreven bepaling die 

verplicht tot het opstellen van een geschrift, doet evenwel geen afbreuk aan het initieel consensueel 

karakter van de bouwovereenkomst.169

 

 

                                                      
164 W. NACKAERTS en S. RUTTEN, “De kenmerken van de aannemingsovereenkomst” in D. MEULEMANS, 
Een pand bouwen of verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 60. 
165 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, 
277.  
166 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten (1999 – 2006), TPR 2008, 1679; De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek voorzien evenwel 
één uitzondering op de consensuele overeenkomst in art. 1793 B.W. (infra nr. ) 
167 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 (hierna “Woningbouwwet” genoemd.) 
168 Art 7, voorlaatste lid Woningbouwwet. 
169 W. NACKAERTS en S. RUTTEN, “De kenmerken van de aannemingsovereenkomst” in D. MEULEMANS, 
Een pand bouwen of verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 61. 
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43. De aannemingsovereenkomst is eveneens een wederkerige overeenkomst waarbij de 

opdrachtgever/bouwheer en de aannemer jegens elkaar verplichtingen aangaan.170

 

 

44. Een van de verplichtingen die rust op de bouwheer bestaat in de vergoeding van de aannemer 

voor diens geleverde prestaties.171 Dit maakt van de aannemingsovereenkomst een overeenkomst 

onder bezwarende titel.172 Het betalen van de contractueel bedongen prijs wordt beschouwd als één 

van de essentiële bestanddelen van de aannemingsovereenkomst. Dit maakt de aanneming van werk 

tot een vergeldende overeenkomst waarbij - bij het aangaan van de overeenkomst - de partijen perfect 

op de hoogte zijn van elkaars wederzijdse rechten en plichten.173 Dit onderscheidt de aanneming van 

werk van de kanscontracten. De bouwheer en de aannemer hebben zich namelijk ten opzichte van 

elkaar tot gelijkwaardige prestaties verbonden.174 Derhalve kan in hoofde van de contractanten niet 

worden gesproken van enig risico. Ter zake werd door de rechtbank geoordeeld dat het gebeurlijk 

prijsrisico geen voldoende aleatoir karakter heeft om de overeenkomst als een kanscontract te 

kwalificeren.175

 

 

45. Tenslotte is de aanneming van werk geen duurcontract, maar wel een dadelijke 

overeenkomst.176 Het loutere gegeven dat de werken van aanneming een bepaalde tijd in beslag 

nemen, maakt nog geen grond uit om aan het ogenblikkelijk karakter van de overeenkomst afbreuk te 

doen. De uitvoering van het werk blijft weliswaar een in de tijd gespreide, doch eenmalige prestatie.177 

De aannemer heeft derhalve dan ook pas recht op volledige vergoeding van zodra de werken zijn 

voltooid en hij zijn opdracht heeft volbracht.178

3.1.2. De wilsovereenstemming als essentieel bestanddeel van de bouwovereenkomst 

 

46. De wilsovereenstemming is een essentiële vereiste voor de totstandkoming van de 

bouwovereenkomst.179

                                                      
170 Zie art. 1102 B.W.; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, 
“Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)”, TPR 2002, 497. 

 Er dient een wilsovereenstemming te zijn tussen de bouwheer en de aannemer 

171 Infra nr. 
172 Zie Art. 1106 B.W. 
173 Zie Art. 1104 B.W. 
174 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1. 31. 
175 W. NACKAERTS en S. RUTTEN, “De kenmerken van de aannemingsovereenkomst” in D. MEULEMANS, 
Een pand bouwen of verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 62. 
176 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1. 32. 
177 W. NACKAERTS en S. RUTTEN, “De kenmerken van de aannemingsovereenkomst” in D. MEULEMANS, 
Een pand bouwen of verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 63. 
178 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 38-40, nr. 77. 
179 L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence, les contrats spéciaux (1969-1975)”, RCJB 1976, 
332. 
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omtrent de essentiële elementen zoals bijvoorbeeld het bouwprogramma.180 Ter zake is niet vereist dat 

deze wilsovereenstemming schriftelijk wordt vastgelegd.181 Indien partijen evenwel overgaan tot het 

opstellen van een overeenkomst is deze onderhandse akte slechts rechtsgeldig indien het document de 

handtekening van beide partijen vermeldt.182

 

  

Voormelde essentiële elementen kan men opdelen in enerzijds objectief essentiële elementen, als daar 

zijn: de kostprijs voor de realisatie van het project en de uit te voeren werken en anderzijds subjectief 

essentiële elementen die betrekking hebben op die punten die partijen zelf als essentieel aanmerken en 

desgevallend een struikelblok kunnen vormen.183 De uitvoeringstermijn kan onder meer een subjectief 

essentieel element uitmaken in hoofde van de bouwheer. Hoewel men dit niet als een essentieel 

element van de aannemingsovereenkomst aanmerkt184, kan de voorgenomen uitvoeringstermijn in 

hoofde van de bouwheer een voldoende reden zijn om al dan niet over te gaan tot het sluiten van de 

overeenkomst.185

 

  

Wanneer de wilsovereenstemming omtrent de essentiële elementen is bereikt, zal de aannemer 

vervolgens overgaan tot het opmaken van een bestek. De bouwheer is evenwel niet verplicht om dit 

bestek te aanvaarden en heeft aldus nog de mogelijkheid om van het voorgenomen project af te 

stappen, daar het bestek in wezen slechts een voorstel van de aannemer uitmaakt. 

3.1.3. De totstandkoming van de bouwovereenkomst 

47. De aannemingsovereenkomst in se komt aldus tot stand indien aan de voorgeschreven 

verbintenisrechtelijke, de administratiefrechtelijke en de consumentrechtelijke vereisten is voldaan. 

 

Wat betreft de vereisten op het vlak van consumentenbescherming kan bijvoorbeeld worden 

verwezen naar de bepalingen zoals opgenomen in de Woningbouwwet, die onder meer bepaalt dat de 

overeenkomst schriftelijk dient te worden opgesteld186 en die voorziet in een dubbele oplevering.187

                                                      
180 Rb. Brugge 17 december 1993, TBR, 1994, 51; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS 
en I. SAMOY, “Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)”, TPR 2002, 499. 

 

Deze bijkomende bepalingen vormen een extra beschermingsmaatregel, ingevoerd ten voordele van de 

bouwheer. 

181 Brussel 5 februari 1996, JLMB 1996, 1316. 
182 Brussel 5 februari 1996, JLMB 1996, 1316; Rb. Brugge 17 december 1993, TVBR 1994, 51. 
183 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999 – 2006)”, TPR 2008, 1450; W. GOOSSENS en K. 
UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), 
Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 447. 
184 M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 46. 
185 Brussel 5 februari 1996, JLMB 1996, 1316. 
186 De vereiste tot opmaak van een geschrift volgt uit art. 7 Woningbouwwet. 
187 Art. 9 Woningbouwwet. 
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In het kader van de administratiefrechtelijke bepalingen dient de aandacht gevestigd op de 

vestigingswetgeving voor aannemers. Aannemers dienen over de nodige attesten te beschikken opdat 

zij zich als aannemer kunnen vestigen.188 Voornoemde bepalingen zijn van openbare orde, hetgeen 

betekent dat miskenning ervan zal leiden tot absolute nietigheid van de aannemingsovereenkomst.189 

Op de architect rust de verplichting de bouwheer te waarschuwen voor gebeurlijk insolvabele en/of 

onbekwame aannemers. Hij dient in het kader van zijn algemene opdracht na te gaan of de gekozen 

aannemer geregistreerd is en blijft, doorheen de uitvoering van de aannemingsovereenkomst.190

3.1.4. De prijszetting: zijn er grenzen aan de contractvrijheid? 

  

3.1.4.1. Het principe van de contractvrijheid 

48. In principe beschikken partijen bij het opstellen van de aannemingsovereenkomst over een 

grote contractvrijheid, ook wat betreft het bepalen van de prijs. Deze vrijheid wordt echter getemperd 

door de regelgeving inzake prijsreglementering, zoals vervat in de Wet van 22 januari 1945 

betreffende de beteugeling van de inbreuken op de reglementering inzake bevoorrading van ons 

land.191 Deze wet kende ondertussen al enkele wijzigingen.192 Ook aannemingsovereenkomsten zijn 

aan de regels inzake prijsreglementering onderworpen.193

 

 

Ter beoordeling van het abnormaal karakter van de gehanteerde aannemingsprijzen, maakt de rechter 

een vergelijking tussen de aangerekende prijs en de marktprijs of de prijs die door concurrenten wordt 

aangerekend.194 Als maatstaf is bijgevolg onder meer de marktprijs richtinggevend.195

3.1.4.2. De verschillende wijzen van prijszetting 

 

A. Prijsbepaling tegen absoluut forfait 

Het principe van de onveranderlijke prijs 

49. Overeenkomsten aangegaan tegen absoluut forfait zijn overeenkomsten waarbij zowel de prijs 

als de omvang van de werken reeds bepaald zijn van bij het aangaan van de overeenkomst en die 
                                                      
188 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS 
en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 450. 
189 B. LOUVEAUX, “Accès à la profession et dissolution des contrats d’entreprises” (noot onder Kh. Bergen 12 
april 1988), DCCR 1988-89, 158. 
190 Brussel 18 september 1980, T. Aann. 1983, 154, noot J. WERY en M. MENESTRET. 
191 Wet 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, B.S. 24 januari 1945, err. 
B.S.11 februari 1945. 
192 Wet van 30 juli 1971 op de economische reglementering en prijzen, B.S. 31 augustus 1971; MB van 20 april 
1993, B.S. 28 april 1993. 
193 P. DE VROEDE, Prijsregeling, Gent, Story-Scientia, 1976, 50. 
194 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. 
SCHOUPS, A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 450. 
195 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 32. 
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bovendien onveranderlijk zijn.196 Dergelijke manier van prijszetting heeft als grote voordeel voor de 

bouwheer dat hij beschermd is tegen technische risico’s197 en monetair economische risico’s.198 In 

beginsel vallen alle risico’s ten laste van de aannemer.199 Desalniettemin kan ook de aannemer een 

voordeel halen uit een dergelijke prijszetting, zulks wanneer hij bijvoorbeeld minder grondstoffen 

nodig heeft dan initieel - bij het ondertekenen van de overeenkomst - was voorzien.200

 

 

De verantwoording voor deze wijze van prijsbepaling is gelegen in de idee dat de aannemer wordt 

geacht over de nodige vakkennis te beschikken, die hem in staat moeten stellen om de voorziene 

risico’s nauwgezet in te calculeren. De aannemer staat derhalve in voor de voorzienbare moeilijkheden 

bij de uitvoering en draagt hier dan ook het risico voor.201

 

  

Het is echter van primordiaal belang dat zowel de prijs als de omvang van de werken nauwkeurig en 

onveranderlijk zijn bepaald op het moment dat men de overeenkomst aangaat, om gewag te kunnen 

maken van een aannemingscontract aangegaan “tegen absoluut forfait”.202 Een loutere schatting van 

het aantal werkuren en de benodigde materialen volstaan op zich niet, ook al hebben beide partijen 

zich met deze schatting akkoord verklaard.203 De prijs moet wel degelijk globaal en onveranderlijk 

zijn vastgesteld.204

 

 

50. Het onveranderlijk karakter mag men echter niet te restrictief interpreteren. Stijlclausules of 

door partijen onderhandelde bepalingen, waarin beschreven staat dat de aannemingsprijs kan worden 

aangepast aan de schommeling van de loonkost, of de kostprijs van de materialen, zijn verenigbaar 

met het “onveranderlijk” karakter van de forfaitaire aannemingsprijs.205

De wettelijke uitzondering op het onveranderlijk karakter: de meerprijzen 

 

51. De wet verbiedt de aannemer uitdrukkelijk om een meerprijs te vragen bovenop de vaste 

aannemingssom.206

                                                      
196 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. 
SCHOUPS, A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 453. 

 Een aannemingsovereenkomst gesloten tegen absoluut forfait kan de partijen er 

evenwel niet van weerhouden om de opdracht te wijzigen of meerwerken op te nemen. In dergelijke 

omstandigheden dient men wel aan te merken wat onder de noemer “meerwerk” wordt begrepen. Men 

197 Bv. uitvoeringsmoeilijkheden 
198 Bv. loonschommelingen, prijsschommelingen in materialen 
199 Art. 1793 B.W.; Gent 29 juni 2007, T. Aann. 2007, 376; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge 
IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 867. 
200 Brussel 18 oktober 1984, T. Aann. 1989, 111. 
201 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 267. 
202 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nrs. 859 en 914. 
203 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS 
en A. VERBEKE (eds.) , Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 453. 
204 Bergen 6 mei 1975, T. Aann. 1975, 249, noot. 
205 Cass. 16 maaart 1972, RW 1971-72, 1881; Luik 13 maart 1974, T. Aann. 1975, 312, noot M.A. FLAMME. 
206 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 41. 
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dient zich ervan te vergewissen of er weldegelijk sprake is van een meerwerk en het dus geen werk is 

dat reeds in de oorspronkelijke overeenkomst ligt vervat.207 In dit laatste geval heeft de aannemer 

uiteraard niet het recht van de bouwheer een meerprijs te vragen.208

 

 

In het bouwrecht vormt artikel 1793 B.W. een uitzondering op de algemene regel. Artikel 1793 B.W. 

verhoudt zich als een lex specialis ten opzichte van de gemeenrechtelijke bepalingen.209 Voormeld 

artikel is ingegeven als beschermingsmaatregel ten voordele van de bouwheer.210 Overeenkomstig 

artikel 1793 B.W. kan de architect of de aannemer geen verhoging van de prijs doorrekenen, tenzij 

voor die prijswijziging schriftelijk toestemming is verleend en het bedrag met de opdrachtgever werd 

overeengekomen.211 Gelet op zijn inhoud is het niet verwonderlijk dat artikel 1793 van het Burgerlijk 

Wetboek een restrictieve interpretatie vereist.212 De uitzondering kan dan ook uitsluitend toepassing 

vinden op een aanneming van werk aangegaan tegen volledig vaste aannemingsprijs.213

 

 

52. Het meerwerk moet aan een aantal voorwaarden voldoen om onder toepassing van de 

uitzonderingsbepalingen te ressorteren. Het betreft allereerst de oprichting van een nieuw gebouw,214 

hetgeen impliceert dat veranderings- of verbeteringswerken aan bestaande constructies niet onder het 

toepassingsgebied van artikel 1793 B.W. kunnen vallen.215 Ook het reinigen en droogleggen van een 

stuk grond216 of het aanleggen van een tennisbaan217 valt niet onder de noemer “meerwerken”. De 

veranderingen of de meerwerken moeten daarenboven verband houden met het voorwerp van de 

initiële aannemingsovereenkomst die tegen absoluut forfait werd aangegaan.218

 

 

53. Indien de aannemer in de loop van de uitvoering van de overeenkomst geconfronteerd wordt 

met omstandigheden die hij onmogelijk kon voorzien en die de werkzaamheden aanzienlijk 

                                                      
207 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL, K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1684. 
208 Rb. Bergen 9 februari 1999, Cah. Dr. Immo. 2000, 18. 
209 M. A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 307; H. DE PAGE, Traité 
élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 1052; W. GOOSSENS en K. 
UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. VERBEKE (eds.), 
Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 455. 
210 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1685. 
211 Brussel 11 januari 2006, Res. Jur. Imm. 2006, afl. 2, 107; M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat 
d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 548. 
212 J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, “Bijzondere Overeenkomsten 
(1995-1998)”, TPR 2002, 501. 
213 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, p. 268. 
214 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 45. 
215 Cass. 4 oktober 1951, Pas., 1952, I, 43. 
216 Cass. fr. 8 april 1970, JCP 1970, nr. 16.434, noot. 
217 Cass. fr. 9 oktober 1973, D. 1973, 158. 
218 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS 
en A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 456. 
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verzwaren, heeft deze wel het recht een meerprijs te vragen.219 Ter zake dient een onderscheid te 

worden gemaakt naar enerzijds onvoorziene omstandigheden die reeds bestonden op het ogenblik van 

het sluiten van de overeenkomst - maar nog niet gekend waren - en anderzijds de onvoorziene 

omstandigheden wegens feiten die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst.220

B. Prijszetting tegen relatief forfait 

 

54. Een aannemingsovereenkomst aangegaan tegen vaste prijs behoudt voor de bouwheer vaak de 

mogelijkheid om ook na het sluiten van de overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de 

vooropgestelde uit te voeren werken.221 Dit noemt men in het vakjargon een “prijszetting tegen relatief 

forfait” of een aanneming tegen betrekkelijk vaste aannemingsprijs. Deze prijszetting is als het ware 

een combinatie van aanneming tegen vaste prijs en aanneming op bestek voor bijkomende werken.222 

Voor de gevraagde bijkomende werken of de aanpassingen is volgens deze formule geen nieuwe 

overeenkomst vereist. De opdrachtgever kan derhalve de nodige wijzigingen aanbrengen op het 

plan.223 Vereist is evenwel dat men in de overeenkomst melding maakt van de exacte 

verrekeningswijze voor dergelijke, door de bouwheer gevraagde meer- of minderwerken.224 Enkel de 

werken die de bouwheer gewijzigd heeft, dienen aldus verrekend te worden, voor het overige blijft de 

forfaitaire prijs van toepassing.225 Art 1793 B.W. is - zoals hierboven reeds aangehaald en gelet op zijn 

restrictief karakter - niet van toepassing op de aannemingsovereenkomst gesloten tegen relatief 

forfait.226

C. De aanneming op bestek 

 

55. Een aannemingsovereenkomst op bestek - of volgens eenheidsprijs - bepaalt zoals de 

benaming zelf zegt, de prijs per eenheid. Zo vermeldt de overeenkomst de te hanteren eenheidsprijs 

voor de gekozen materialen en het uurtarief voor de berekening van het arbeidsloon.227 De eenheid is 

derhalve bepaald in de overeenkomst, doch de hoeveelheid is nog onzeker.228 De totale, definitieve 

prijs berekent men dan pas op het einde van de werken, dit door de gebruikte hoeveelheden aan 

materialen en arbeidsuren te vermenigvuldigen met de contractueel bepaalde eenheidsprijzen.229

 

 

                                                      
219 Brussel 10 december 1970, T. Aann. 1981, 15. 
220 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. 
SCHOUPS, A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 457. 
221 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 36. 
222 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 268. 
223 Cass. 29 mei 1981, RW 1981-82, 1746. 
224 Luik 13 maart 1974, T.Aann. 1975, 312. 
225 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 36. 
226 Cass. 12 januari 1968, RW 1968-69, 782. 
227 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 46. 
228 Luik 21 februari 1995, JLMB 1995, 1328. 
229 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 46. 



39 
 

Een dergelijke prijsberekening past men vaak toe bij werken waarvan de omvang en de totale 

uitvoeringstermijn bij het aangaan van de overeenkomst moeilijk in te schatten zijn. Deze vorm van 

prijszetting houdt voor de aannemer het voordeel in dat hij het risico van de plannen niet op zich dient 

te nemen, te meer omdat de prijs pas ná de uitvoering van de overeenkomst wordt bepaald, in functie 

van de werkelijke omvang en duurtijd van de werken. 230 De aannemer draagt daarentegen wél het 

risico voor de schommeling van de materiaalprijzen of de uurlonen, daar deze eenheidsprijzen 

contractueel bij het aangaan van de overeenkomst werden bedongen tussen de betrokken partijen.231

D. Prijsbepaling op basis van de werkelijke uitgaven: aanneming zonder 
prijsafspraak 

 

56. Tot slot bestaat de mogelijkheid voor partijen om overeen te komen dat de prijs wordt bepaald 

rekening houdende met de werkelijk gedane uitgaven door de aannemer.232 Deze manier van werken 

staat beter bekend onder de term “aanneming in regie”. Sommigen verstaan hieronder de aanneming 

van werk aangegaan zonder prijsafspraak.233

 

 Een dergelijke prijszetting houdt vanzelfsprekend meer 

risico in voor de bouwheer dan de voorgaande alternatieven, daar het risico inzake schommelingen in 

prijzen of inschatting van uit te voeren werken in casu te zijner laste komen te vallen. 

57. In dit perspectief past het stil te staan bij de “partijbeslissing”. Bij een partijbeslissing wordt 

het voorwerp van de verbintenis door één van de contractspartijen bepaald.234 Het voorwerp kan dus 

zowel door de schuldeiser als door de schuldenaar worden aangegeven. De schuldenaar is evenwel 

slechts door de partijbeslissing gebonden indien de regels inzake redelijkheid, billijkheid en goede 

trouw door de medecontractant in acht werden genomen.235 Algemeen wordt aangenomen dat de 

prijsbepaling bij aanneming van werk een partijbeslissing uitmaakt die wordt overgelaten aan de 

aannemer.236 Ook de algemene voorwaarden en standaardbedingen worden algemeen aanzien als 

partijbeslissingen, inzoverre zij eenzijdig werden opgesteld.237

 

 

Wanneer de benadeelde bouwheer meent dat de partijbeslissing een onredelijk karakter vertoont, dient 

hij de rechter de nodige gegevens voor te leggen waaruit zulks blijkt.238

                                                      
230 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 269. 

 Het komt aan de rechter toe 

een marginale toetsing door te voeren, waarbij hij de kennelijke onredelijkheid van de partijbeslissing 

231 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 47. 
232 D.i. kostprijs van de materialen, werkuren, algemene kosten van de aannemer, winstpercentage, ... 
233 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 49. 
234 M. VAN QUICKENBORNE, Voorwaardelijke verbintenissen, Mechelen, Kluwer, 2006, 61. 
235 M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, 1268. 
236 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY, en B. DE TEMMERMAN, “Verbintenissenrecht (1981-1992)”, 
TPR 1994, 366. 
237 M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing” TPR 1988, 1276. 
238 Kh. Brussel, 14 oktober 1983, T. Aann. 1986, 257. 
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zal beoordelen.239 Deze rechterlijke toetsingsbevoegdheid betreft een controle a posteriori op grond 

van artikel 1134 lid 3 B.W. en het daarin vervatte beginsel van de uitvoering van overeenkomsten te 

goeder trouw en het verbod van rechtsmisbruik.240

 

 

58. Meer dan de voorgaande wijzen van prijszetting veronderstelt het “cost fee plus”-principe of 

de aanneming zonder prijsafspraak dat de aannemer de regels van de goede trouw benaarstigt in de 

uiteindelijke prijsbepaling. De aannemer zal aldus het in hem gestelde vertrouwen moeten 

waarmaken.241

3.1.5. De wijzen tot beëindiging van de aannemingsovereenkomst 

 

3.1.5.1. Uitdoving van de overeenkomst door de uitvoering van de overeenkomst 

59. Luidens artikel 1234 B.W. doven de contractuele verplichtingen uit door de uitvoering van de 

werken overeenkomstig de bouwovereenkomst en de regels van de kunst. De bouwovereenkomst 

neemt dan ook definitief een einde bij de definitieve oplevering van het gebouw en de aanvaarding van 

de oplevering door de bouwheer. 

3.1.5.2. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door ontbinding 

A. De gerechtelijke ontbinding 

60. Hoewel in aannemingsovereenkomsten de uitvoering in natura door de aannemer primeert, is 

tevens door de wetgever voorzien in de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst.242 

Overeenkomstig artikel 1184 B.W. is de ontbinding van de overeenkomst een gemeenrechtelijke 

sanctiemogelijkheid die de wetgever heeft voorzien bij wederkerige overeenkomsten. In alle 

wederkerige overeenkomsten ligt immers het ontbindingsrecht vervat.243 De voorwaarde is evenwel 

dat de te ontbinden overeenkomst nog moet bestaan op het ogenblik van het zich voordoen van de 

wanprestatie.244 Indien de benadeelde bouwheer de aannemingsovereenkomst eenzijdig heeft 

opgezegd,245 kan hij zich achteraf niet meer beroepen op de gerechtelijke ontbinding wegens een 

wanprestatie.246 De gerechtelijke ontbinding kan evenmin worden gevorderd indien de bouwheer met 

een minnelijke wederzijdse opzegging een einde heeft gesteld aan de architectenovereenkomst.247

                                                      
239 Kh. Brussel, 14 oktober 1983, T. Aann. 1986, 257. 

  

240 M.E. STORME, “De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, TPR 1988, 1269. 
241 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 49. 
242 Kh. Hasselt 10 mei 2000, RW 2003-04, 468; S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 219. 
243 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 150. 
244 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 192. 
245 Infra nr. 67. 
246 Rb. Tongeren, 20 oktober 1989, T. Aann. 1990, 364. 
247 Rb. Charlerloi 25 februari 1999, Cah. Dr. Immo 1999, afl. 6, 21. 
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Deze mogelijkheid komt toe aan de contractspartij die het slachtoffer is geworden van een contractuele 

tekortkoming van de medecontractant.248 De bouwovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien 

in hoofde van een contractspartij daadwerkelijk een ernstige contractuele tekortkoming kan worden 

verweten en deze duidelijk nalaat zijn verbintenissen alsnog na te komen.249 Zo oordeelde de 

rechtbank te Brussel dat de uitvoering van pleisterwerken bij vriestemperaturen een ernstige 

tekortkoming uitmaakt aan de regels van de kunst. Een dergelijke ernstige wanprestatie rechtvaardigt 

volgens de rechtbank de ontbinding van de overeenkomst.250

 

 

61. De ontbinding van de overeenkomst moet evenwel door de rechter worden uitgesproken.251 

Zoals blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie rust op de rechter de verplichting te 

beoordelen of de beweerde tekortkoming voldoende zwaarwichtig is om met de ontbinding te worden 

gesanctioneerd.252 Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde in dezelfde lijn, te weten dat de architect 

die plannen opstelt en het bouwbudget daarbij volledig terzijde schuift - waardoor de bouwheer van 

zijn bouw moet afzien - een zware tekortkoming begaat die de eenzijdige ontbinding van de 

overeenkomst rechtvaardigt.253 Beoordeelt de rechter de keuze tot ontbinding evenwel als kennelijk 

onredelijk, dan staat het hem vrij de keuze te matigen of deze zelf te wijzigen.254

 

 

Bovendien is in het kader van de eenzijdige ontbinding in principe een voorafgaandelijke 

ingebrekestelling vereist. Dit is een algemene regel, daar ons contractenrecht zulks ook steeds 

vooropstelt.255 Een dergelijke ingebrekestelling kan men beschouwen als een ultieme 

bemiddelingspoging256

 

 en een laatste kans die de schuldeiser aan de nalatige contractspartij biedt om 

zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst alsnog na te komen. 

                                                      
248 Cass. 5 september 1980, RW 1980-81, 1323; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. 
SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999 – 2006)”, TPR 
2008, 1623. 
249 Cass. 17 december 1959, Arr. Cass. 1960, I, 347. 
250 Rb. Brussel 22 februari 2008, Res. Jur. Imm. 2009, 36. 
251 Cass. 2 mei 2002, TBBR 2003, 337; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., III.2. 24. 
252 Cass. 31 januari 1991, RW 1991-92, 774; Cass. 13 maart 1981, RW 1982-83, 1049; Cass. 12 november 1976n 
Pas. 1977, 291. 
253 Brussel, 1 juni 1987, JLMB 1987, 1105. 
254 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1625. 
255 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 171. 
256 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 175. 
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B. De buitengerechtelijke ontbinding krachtens een uitdrukkelijk ontbindend 
beding 

61. Artikel 1184 B.W. is evenwel van aanvullend recht. Dit geeft aan partijen de mogelijkheid om 

in de bouwovereenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding op te nemen, waardoor de tussenkomst 

van de rechter kan worden vermeden. Door het opnemen van een uitdrukkelijk ontbindend beding in 

de overeenkomst willen partijen zich van de al te ruime appreciatiebevoegdheid van de rechter 

onthouden en de trage procesgang, die eigen is aan de gerechtelijke ontbinding, vermijden.257 Door het 

inlassen van een dergelijk beding wordt de ontbinding afhankelijk gemaakt van het zich voordoen van 

een toerekenbare tekortkoming door één van de contractspartijen. De andere partij kan dan 

eigenmachtig tot ontbinding van de overeenkomst besluiten, zonder eerst voor de rechter te moeten 

verschijnen.258 Diens rol is dan beperkt tot een loutere controle van de toepassingsvoorwaarden van de 

overeenkomst.259 Het betreft aldus een rechterlijke appreciatie a posteriori.260

 

  

62. STIJNS ziet de buitengerechtelijke ontbinding als een vorm van partijbeslissing.261

C. De buitengerechtelijke ontbinding in uitzonderlijke omstandigheden 

 Volgens 

deze visie kan de rechter ook hier het beding toetsen, rekening houdende met de beginselen van 

redelijkheid, billijkheid en het uitvoeren van overeenkomsten te goeder trouw. 

63. Sedert het arrest van het Hof van Cassatie van 2 mei 2002262 wordt de buitengerechtelijke 

ontbindingsverklaring van wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie aanvaard. Bijzondere 

omstandigheden maken dat de bouwovereenkomst ook kan worden ontbonden zonder 

voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst. De benadeelde partij zal alsdan op eenzijdige verklaring 

de overeenkomst kunnen ontbinden.263

 

 

Om de buitengerechtelijke ontbinding toepassing te laten vinden, moet cumulatief aan vier 

voorwaarden zijn voldaan. Vooreerst moet de bouwheer de aannemer een ernstige en toerekenbare 

tekortkoming kunnen verwijten.264 (1) De tekortkoming moet dermate ernstig zijn dat deze de 

ontbinding rechtvaardigt, in die zin dat de redelijkheid, de billijkheid en de vereisten inzake goede 

trouw ook toepassing vinden op de ontbinding in se.265

                                                      
257 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 196. 

 (2) Daarnaast is vereist dat de opdrachtgever 

258 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 196. 
259 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 744. 
260 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 501. 
261 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 200; infra nr. 57. 
262 Cass. 2 mei 2002, NjW 2002, 24. 
263 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 201. 
264 Gent 15 december 1971, T. Aann., 1973, 22. 
265 S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 1), Brugge, Die Keure, 2005, 205. 
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uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en op gemotiveerde wijze zijn wil tot ontbinding te kennen heeft 

gegeven aan de aannemer.266 Het moet dus duidelijk zijn voor de aannemer dat de bouwheer de 

overeenkomst wil stopzetten en de samenwerking met de aannemer wil beëindigen. (3) In de regel 

moet de bouwheer de aannemer ingebreke stellen om deze laatste nog de ultieme mogelijkheid te 

bieden om zijn tekortkoming recht te zetten.267 (4) Tenslotte moet er ook sprake zijn van zogenaamde 

begeleidende omstandigheden dewelke de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen, zoals daar 

zijn, hoogdringendheid of het zich voordoen van een vertrouwensbreuk.268 Deze begeleidende 

omstandigheden maken aldus dat een voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter inmiddels zinloos 

of zonder voorwerp is geworden.269

 

 

64. De opdrachtgever moet evenwel - indien hij voor deze piste opteert - de mogelijkheid 

indachtig zijn dat de aannemer de buitengerechtelijke ontbinding kan betwisten in een gerechtelijke 

procedure. Door een ongegronde ontbinding te vorderen kan de oorspronkelijke schuldeiser verworden 

tot de foutief verbrekende partij, waardoor hij aansprakelijk zal worden gesteld voor de schade 

waartoe deze buitengerechtelijke ontbinding aanleiding heeft gegeven.270

 

 

65. De ontbinding werkt terug tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.271 Echter, 

het eigen karakter van de bouwovereenkomst maakt het in de praktijk onmogelijk om terug te keren 

naar de oorspronkelijke toestand. Het teruggeven van de door de aannemer geleverde prestaties is in se 

niet mogelijk. Daarom opteert men ervoor om aan de ontbinding van de bouwovereenkomst slechts 

uitwerking te verlenen voor wat betreft de toekomst.272 Dit heeft tot gevolg dat de aannemer aanspraak 

maakt op vergoeding voor de prestaties die hij voor de ontbinding heeft verwezenlijkt. Zulks 

impliceert dat gebeurlijke voorschotten niet kunnen worden teruggevorderd. Zo oordeelde de 

rechtbank te Brussel dat de overeenkomst slechts wordt ontbonden vanaf de dag waarop de toegang tot 

de werf werd ontzegd aan de aannemer.273

                                                      
266 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 577. 

 

267 Kh. Brussel 22 mei 1979, JT 1981, 10. 
268 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 592. 
269 Antwerpen 30 maart 2009, Limb. Rechtsl. 2009, afl. 3, 188, noot P.V.; S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boek 
1), Brugge, Die Keure, 2005, 205. 
270 S. STIJNS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 
1994, 615. 
271 Cass. 24 maart 1972, RW 1971–72, 2023. 
272 Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47; Antwerpen 23 januari 2003, RW 2004-05, 1427. 
273 Rb. Brussel 22 februari 2008, Res. Jur. Imm. 2009, 36. 
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3.1.5.3. Beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse toestemming 

66. Overeenkomstig artikel 1134 B.W. kunnen partijen te allen tijde hun contract beëindigen met 

wederzijdse toestemming. De gemeenrechtelijke bepalingen ter zake zijn ook van toepassing op de 

aannemingsovereenkomst. 

3.1.5.4. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de 
opdrachtgever 

67. Artikel 1794 B.W. kent aan de opdrachtgever het recht toe om de aannemingsovereenkomst 

naar eigen goeddunken door zijn eenzijdige wil te beëindigen, zelfs indien de werken reeds een 

aanvang hebben genomen.274 In deze omstandigheden dient de opdrachtgever de aannemer evenwel 

schadeloos te stellen voor de gemaakte kosten en het reeds uitgevoerde werk.275

 

  

Partijen kunnen evenwel anders bedingen, aangezien artikel 1794 B.W. niet van openbare orde is.276

 

 

De eenzijdige beëindiging krijgt uitwerking vanaf het ogenblik dat de aannemer kennis heeft 

gekregen, of behoorde kennis te hebben van de beslissing tot eenzijdige beëindiging.277 Zulks 

impliceert dat de afzegging van het werk de aannemingsovereenkomst voor beide partijen 

ogenblikkelijk beëindigt.278 De aannemer is alsdan verplicht om de werken te staken.279 Voor de 

werken die de aannemer desgevallend nog na voormelde kennisgeving uitvoert, is derhalve geen 

vergoeding meer verschuldigd door de opdrachtgever.280

3.1.5.5. Beëindiging ingevolge overlijden of faillissement 

 

A. Beëindiging ingevolge overlijden van de aannemer 

68. Volgens Artikel 1795 B.W. kan de bouwovereenkomst in welbepaalde omstandigheden 

worden beëindigd ingevolge het overlijden van de aannemer.281 Zulks vindt toepassing indien de 

aannemingsovereenkomst is aangegaan uit aanmerking van de persoon. De ontbinding door overlijden 

van de aannemer geschiedt van rechtswege.282

                                                      
274 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1715. 

 De betekenis van het intuitu personae karakter van de 

overeenkomst ligt erin dat de opdrachtgever de keuze maakt om met deze of gene te contracteren, 

rekening houdende met diens bijzondere kwaliteiten. Zo kan de beslissing van de bouwheer rusten op 

275 Antwerpen 23 januari 2003, RW 2004-05, 1427; Rb. Hasselt 28 mei 2001, TBBR 2002, afl. 4, 241. 
276 Antwerpen 19 januari 1976, RW 1976-77, 159. 
277 Antwerpen 30 maart 2009, Limb. Rechtsl. 2009, afl. 3, 188, noot P.V. 
278 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 94. 
279 Antwerpen 13 november 2002, NjW 2003, afl. 44, 1041, noot W. GOOSSENS. 
280 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. V.1. 94a. 
281 Art. 1795 B.W. 
282 Art. 1795 B.W. iuncto art. 1879 B.W.; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, nr. 912. 
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het feit dat hij veel goeds heeft gehoord over een welbepaalde aannemer of via zijn architect heeft 

vernomen dat deze gespecialiseerd is in het werken met specifieke materialen of technieken. Vooral 

het vertrouwen in de deskundigheid is derhalve van doorslaggevend belang om de overeenkomst met 

een welbepaalde aannemer aan te gaan.283

 

  

Indien de bouwheer/opdrachtgever echter slechts bepaalde kenmerken van de aannemer belangrijk 

acht - zoals bijvoorbeeld het geregistreerd zijn van de aannemer - dan is er sprake van een objectieve 

intuitu personae verbintenis.284

 

 In principe valt aanneming van werk onder deze categorie van 

verbintenissen. De regels inzake intuitu personae overeenkomsten moeten in dergelijke gevallen niet al 

te strikt worden nageleefd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de overeenkomst verder wordt 

uitgevoerd door een andere geregistreerde aannemer, na het overlijden van de initiële, bij contract 

bepaalde aannemer.  

Artikel 1795 B.W. is niet van openbare orde.285 Ook hier kunnen partijen anders bedingen en afwijken 

van de gestipuleerde ontbinding van rechtswege bij overlijden. Inzake overheidsopdrachten geldt zelfs 

een bijzondere reglementering.286

 

 

De ontbinding heeft slechts uitwerking vanaf de dag van het overlijden van de aannemer, waardoor de 

gevolgen van de eventuele aansprakelijkheid van de aannemer ten laste van de nalatenschap komen.287

 

 

69. Het overlijden van de opdrachtgever heeft evenwel niet automatisch de ontbinding van de 

overeenkomst tot gevolg, tenzij partijen contractueel anders hebben bedongen. De erfgenamen van de 

bouwheer beschikken desgevallend wel over de mogelijkheid om over te gaan tot eenzijdige 

ontbinding van de overeenkomst.288

                                                      
283 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., III.1. 35. 

 

284 W. NACKAERTS en S. RUTTEN, “De kenmerken van de aannemingsovereenkomst” in D. MEULEMANS 
(red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 63. 
285 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 912. 
286 Cfr. art. 21, § 1 en 2 Algemene Aannemingsvoorwaarden voor Overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken. 
287 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN, “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. 
SCHOUPS, A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 470. 
288 W. GOOSSENS en K. UYTTERHOEVEN “De bouwovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, 
A. VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 450. 
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B. Beëindiging van de overeenkomst ingevolge faillissement en de wet 
continuïteit ondernemingen 

70. Het faillissement van de aannemer leidt op zich niet per definitie tot beëindiging van de 

overeenkomst.289 De overeenkomst kan behouden blijven, dien ten verstande dat de rechten en de 

plichten van de gefailleerde worden overgedragen aan de curator.290

 

 

Indien men echter kan aantonen dat de bouwheer de overeenkomst bewust heeft gekozen om te 

contracteren met een welbepaalde aannemer omwille van diens professionele bekwaamheid of 

gerenommeerdheid binnen zijn vakgebied en de overeenkomst aldus een intuitu personae karakter 

heeft, kan de overeenkomst een einde nemen ingevolge het faillissement van die bewuste aannemer. 

 

Het staat partijen vrij in de overeenkomst een uitdrukkelijk ontbindend beding op te nemen, hetwelk 

erin voorziet dat de overeenkomst ontbonden zal worden indien de aannemer getroffen wordt door een 

faillissement. 

 

Indien echter de overeenkomst niet van rechtswege wordt ontbonden, beslist de curator over het al dan 

niet verder bestaan van de aannemingsovereenkomst en de verdere uitvoering hiervan.291

 

 

71. Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 

de ondernemingen292 en de wet van 26 januari 2009 houdende wijzigingen van het Gerechtelijk 

Wetboek met betrekking tot de continuïteit der ondernemingen293

 

 verdween het gerechtelijk akkoord 

naar de prullenmand. De nieuwe wetgeving voorziet in een breed scala aan hulpmiddelen waarover 

ondernemingen waarvan het voortbestaan wordt bedreigd, kunnen beschikken. 

De nieuwe regeling gaat uit van een tweedeling. Zo is er voorzien in een preventieve fase waarbinnen 

de onderneming de aanstelling kan vragen van een ondernemingsbemiddelaar294 die als tussenpersoon 

fungeert in de communicatie tussen de noodlijdende ondernemingen en diens schuldeisers. Voorts is 

voorzien in de opmaak van een minnelijk akkoord295

                                                      
289 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, nr. 473. 

 dat de onderneming toelaat om met slechts 

enkele schuldeisers tot een akkoord te komen. De aannemer in moeilijkheden kan op die manier 

trachten minnelijk tot een akkoord te komen. Dit alles kan plaatsvinden zonder enige gerechtelijke 

290 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 137. 
291 Art. 46, eerste lid Faillissementswet van 8 augustus 1997, B.S. 28 oktober 1997. 
292 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, B.S. 9 februari 2009. (hierna 
“W.C.O.” genoemd.) 
293 Wet 26 januari 2009 houdende wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit 
der ondernemingen, B.S. 9 februari 2009. 
294 Art. 13 W.C.O. 
295 Art. 15 W.C.O. 
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begeleiding, hetgeen meteen ook discretie en geheimhouding waarborgt.296

 

 Bekendmaking als 

dusdanig is niet vereist. 

Kan ondanks alle pogingen toch geen akkoord in der minne worden bereikt, staat het de onderneming 

niet in de weg een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen bij de rechtbank van 

Koophandel.297 Het doel van de nieuwe wetgeving is, zoals zijn naam al laat uitschijnen, de 

continuïteit van de ondernemingen te waarborgen en de financiële positie van het bedrijf terug gezond 

te maken.298 In zijn verzoek vraagt de debiteur aan de rechter om opschorting te verlenen. Deze 

opschortingstermijn kan in het kader van de gerechtelijke organisatie worden aangewend om een 

akkoord met de schuldeisers uit te werken.299 Indien zulks onmogelijk blijkt moet worden 

teruggegrepen naar een collectief akkoord of een overdracht onder gerechtelijk gezag.300 In het kader 

van het minnelijk akkoord in de gerechtelijke reorganisatie blijven de (aannemings)overeenkomst in se 

alsook de uitvoeringsmodaliteiten voortbestaan. De aanvraag tot het opstarten van een gerechtelijke 

reorganisatie doet immers geen afbreuk aan de lopende overeenkomsten,301 meer nog, uit lezing van 

artikel 35 § 1 van de wet volgt dat het opnemen van een uitdrukkelijk ontbindend beding in de 

overeenkomst verboden is.302

3.2. De architectenovereenkomst 

  

3.2.1. De algemene kenmerken van de architectenovereenkomst 

72. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de architectenovereenkomst een type van 

aannemingsovereenkomst is.303

 

 Dit maakt dat de architectenovereenkomst eveneens een vorm van 

huur van diensten is, zij het dat deze diensten in se intellectueel van aard zijn. De minimale opdracht 

of kernopdracht van de architect bestaat nu eenmaal uit het bedenken en het opmaken van de plannen 

van een bouwwerk en/of de controle op de uitvoering van deze werken. 

De architectenovereenkomst is in feite de overeenkomst waarbij de zelfstandige architect - tegen 

betaling van een ereloon - door de opdrachtgever wordt belast, om op onafhankelijke wijze zijn 
                                                      
296 M. VANMEENEN, “De wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen”, RW 2009-10, 
1286. 
297 Art. 17 W.C.O. 
298 E. DIRIX, “De opheffing van beslagen onder gelding van de Wet Continuïteit Ondernemingen” (noot onder 
Antwerpen 10 september 2009), RW 2009-10, 500. 
299 Kh. Dendermonde 2 november 2009, RW 2009-10, 1093. 
300 M. VANMEENEN, “De wet van 31 januari 2009 betreffende continuïteit van ondernemingen”, RW 2009-10, 
1293. 
301 Art. 35 W.C.O. 
302 Vergelijk art. 28 uit de vroegere wet op het gerechtelijk akkoord. 
303 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 271; W. NACKAERTS, “De 
architect”, in D. MEULEMANS, Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 
2005, 109. 
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medewerking te verlenen aan het opmaken van de plannen van een bouwwerk en/of de controle op de 

uitvoering van de bouwwerken.304

 

 

In het merendeel van de gevallen kwalificeert men de overeenkomst als een aanneming van 

diensten.305 Uitzonderlijk kan de architect ook als lasthebber van de opdrachtgever worden aangesteld. 

Hier voert de architect in naam en voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen uit.306 De 

architect treedt dan als het ware op als vertegenwoordiger voor de opdrachtgever.307 De aanneming 

onderscheidt zich van een contract tot lastgeving in het soort van handeling. De aanneming heeft de 

uitvoering van materiële daden tot voorwerp, daar waar de lasthebber in het kader van de lastgeving 

rechtshandelingen zal stellen.308

 

 

73. De architectenovereenkomst is een wederkerige overeenkomst309, intuitu personae aangegaan. 

Het intuitu personae karakter van de overeenkomst blijkt uit de aard van het contract zelf.310

 

 De 

persoonlijke en professionele kwaliteiten van de architect zijn namelijk van wezenlijk belang opdat de 

bouwheer de verbintenis aangaat. De bouwheer wil precies met die welbepaalde architect contracteren 

omwille van bijvoorbeeld de gekozen stijl, of diens professionele geplogenheden. 

74. Het is daarenboven een consensuele overeenkomst, hetgeen betekent dat geen verdere 

vormvereisten aan de orde zijn.311 De loutere wilsovereenstemming tussen partijen is voldoende, om 

de overeenkomst tot stand te brengen. Deze wilsovereenstemming kan zowel uitdrukkelijk als 

impliciet gebeuren.312 De impliciete wilsuiting wordt merendeels ook de stilzwijgende wilsuiting 

genoemd.313

 

  

                                                      
304 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 269. 
305 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 1 
306 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 417. 
307 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3 20; C. 
ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 329. 
308 C. ENGELS, Bijzondere Overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 338. 
309 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 1 
310 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-
1992).Verbintenissen”, TPR 1994, 243. 
311 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 295.  
312 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-
1992).Verbintenissen”, TPR 1994, 259. 
313 W. VAN GERVEN, Verbintenissen Algemeen Deel II, Leuven, Acco, 1999, 299. 
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3.2.2. De precontractuele periode: wat voorafging aan de totstandkoming van de 
architectenovereenkomst 

75. De bouwheer beslist in principe vrij met welke architect hij in zee wil gaan.314 Bovendien sluit 

de wettelijke verplichting om een beroep te doen op een architect niet uit dat de bouwheer 

verschillende onderdelen van de opdracht aan onderscheiden architecten kan opdragen.315 Hij kan 

bijvoorbeeld de ene architect aanspreken voor het ontwerp en een andere architect gelasten met de 

controle op de uitvoering van de werken. Echter, in een koopovereenkomst van een perceel 

bouwgrond kan geldig worden bedongen dat de koper bij het oprichten van het gebouw verplicht een 

beroep moet doen op de architect zoals in de koopovereenkomst aangewezen.316 Zulks vormt uiteraard 

een beperking op het principe van de vrije keuze van een architect.317

 

 

Vooraleer de architectenovereenkomst wordt gesloten, bespreken partijen tijdens een voorbereidende 

fase de omvang, de bestemming en de kenmerken van het voorgenomen bouwproject.318

 

 Het is de 

plicht van wederzijdse partijen elkaar tijdens deze precontractuele fase voldoende te informeren, zodat 

eenieder een voldoende juiste inschatting kan maken van de toekomstige wederzijdse rechten en 

plichten. 

76. Als algemene regel geldt de niet-vergoedbaarheid van precontractuele prestaties, zijnde deze 

die de architect verricht voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. De rechtsleer aanvaardt dat 

deze behoren tot het ondernemingsrisico en dus ten laste vallen van de ondernemer.319

 

 

Ter zake wordt door het privaatrechtelijk bouwrecht evenwel een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds aannemers en anderzijds architecten. Aan deze laatsten wordt bij wijze van uitzondering wel 

een recht op vergoeding toegekend voor de voorstudies die zij in het kader van de totstandkoming van 

de overeenkomst dienen uit te voeren.320 Derhalve komen de prestaties die de architect in het kader 

van adviesverlening aan de toekomstige bouwheer verleent tijdens de precontractuele fase voor 

vergoeding in aanmerking.321

                                                      
314 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 15. 

 Dit alles kadert binnen de zienswijze als ziet men deze precontractuele 

315 Cass. 26 juni 1992, RW 1992-93, 302. 
316 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 16. 
317 Infra nr. 22. 
318 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 5. 
319 W. GOOSSENS, “Privaatrechtelijk bouwrecht, aanneming van werk, verbintenissenrecht: één geheel” in S. 
SROKA en F. JUDO, Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 6. 
320 M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 59. 
321 Luik 12 april 2005, RRD 2005, afl. 115, 135; Gent 23 juni 1994, TGR 1995, 9 noot G. BAERT; Vred. Ninove 
5 juni 1991, RW, 1993–94, 1061. 
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prestaties als een vorm van “voor-aannemingsovereenkomst”.322 Enkel wanneer de verstrekte adviezen 

werkelijk van geen nut zijn voor de bouwheer in spe, bijvoorbeeld bij aanzienlijke overschrijding van 

het voorgenomen bouwbudget, is geen vergoeding verschuldigd voor de geleverde precontractuele 

prestaties.323

3.3. Het bewijs van de architectenovereenkomst 

  

77. Inzake de bewijsregeling zijn de gemeenrechtelijke bepalingen inzake bewijs in burgerlijke 

zaken en desgevallend in handelszaken van toepassing. In principe is de architect geen handelaar.324 

De regels van het Burgerlijk Wetboek gelden bijgevolg steeds wanneer het bewijs moet worden 

geleverd tegen de architect. Om uit te maken of de bewijsregeling inzake handelszaken toepassing 

vindt, moet men enkel nagaan of de opdrachtgever al dan niet handelaar is. Wanneer deze een 

handelaar is, kan de architect zich beroepen op de regels van het handelsrecht inzake bewijsvoering.325 

Conform de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is de bewijsvoering ter zake aan minder 

formaliteiten gebonden.326

 

 Alle soorten van bewijs zijn toelaatbaar, inzonderheid bewijs door getuigen 

en vermoedens. 

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke bepalingen zoals vervat in het Burgerlijk Wetboek, dient voor 

elke architectenopdracht met een waarde boven € 375,00 minstens een onderhands geschrift te worden 

opgesteld.327 Dit geschrift dient te voldoen aan de wettelijke vereisten. Artikel 1317 van het Burgerlijk 

Wetboek bepaalt voor authentieke akten dat deze in wettelijke vorm dienen te worden verleden, voor 

de bevoegde ambtenaar. Inzake onderhandse akten stipuleert artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek 

dat het geschrift moet worden opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden 

belang bij de overeenkomst betrokken zijn. In de praktijk gebeurt het vaak dat geen overeenkomst 

wordt ondertekend voordat het dossier voor de vergunningsaanvraag is opgesteld.328 Indien van een 

dergelijk geschrift geen sprake is, kan men de overeenkomst vooralsnog bewijzen door het aanwenden 

van getuigen of vermoedens, indien een begin van bewijs door geschrift voorhanden is.329

                                                      
322 Brussel 8 juni 1989, T. Aann. 1990, 420, noot J.-M. JOTTRAND; W. GOOSSENS, “Privaatrechtelijk 
bouwrecht, aanneming van werk, verbintenissenrecht: één geheel” in S. SROKA en F. JUDO, Bouwrecht in al 
zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 6. 

 De 

wetgever verduidelijkt zich door te stellen dat een begin van geschreven bewijs de akte is die uitgaat 

323 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 419. 
324 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 428; Bergen 6 mei 1975, Pas. 1950, II, 
36. 
325 Gent 23 juni 1994, TGR 1995, 9, noot G. BAERT 
326 Zie art. 25, eerste lid W. Kh.  
327 Art. 1341 B.W. 
328 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1003. 
329 Art. 1347, eerste lid B.W.; J.M. JOTTRAND, “De la preuve du contrat d’architecte”, T. Aann. 1990, 422. 
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van de persoon tegen wie het bewijs moet worden geleverd en waardoor het bestaan van de opdracht 

waarschijnlijk wordt gemaakt.330 Een voorbeeld van dergelijk begin van schriftelijk bewijs in de 

bouwovereenkomst betreft het ondertekenen van de aanvraag tot het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning331 of aantekeningen gemaakt door de bouwheer op de originele 

plannen, zoals door de architect uitgetekend.332 Evenwel vormt het begin van bewijs door geschrift 

geen bewijs op zich, maar dient het te worden bevestigd aan de hand van vermoedens.333

 

 

78. Daar de architectenovereenkomst een burgerlijk karakter vertoont, is het Burgerlijk Wetboek 

hierop van toepassing. Inzake de verplichting tot het opstellen van een geschrift maakt men best een 

onderscheid tussen bewijs- en bestaansformalisme. Echter, in bepaalde gevallen is het niet altijd even 

duidelijk of bepaalde vormen zijn voorgeschreven in verband met de bewijsvoering, dan wel 

betrekking hebben op de geldige totstandkoming van de overeenkomst. Inzake het bestaan van de 

overeenkomst geldt het principe van consensualisme.334 De deontologie van de architect schrijft 

evenwel voor dat de architectenovereenkomst schriftelijk moet worden opgesteld. Desalniettemin mag 

op straffe van onwettigheid bij K.B. niet worden afgeweken van de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek en het Wetboek van Koophandel.335 De bepaling zoals vervat in artikel 20 van het Reglement 

van Beroepsplichten - bekrachtigd bij K.B. van 18 april 1985 - moet aldus beperkend worden 

geïnterpreteerd op die wijze dat het opstellen van een geschrift in se geen invloed kan hebben op de 

rechtsverhouding tussen de bouwheer en de architect.336 De deontologische bepaling doet evenmin 

afbreuk aan de bewijsregeling met betrekking tot het bestaan van de overeenkomst.337

 

 Artikel 1315 

van het Burgerlijk Wetboek bevestigt de regel “actori incumbit probatio; reus excipiendo fit actor” 

beter bekend onder de regel: wie eist, bewijst. Hij die de uitvoering van de verbintenis vordert, moet 

het bestaan ervan bewijzen. Omgekeerd geldt ook dat hij die beweert bevrijd te zijn van zijn 

verplichting, op zijn beurt het bewijs dient te leveren dat hij aan zijn verplichting heeft voldaan. 

79. Inzake woningbouw heeft de wetgever de consument/bouwheer een extra bescherming willen 

bieden door het opstellen van een geschrift te verplichten.338

                                                      
330 Art. 1347, tweede lid B.W. 

 Artikel 7 van de Woningbouwwet moet 

331 Rb. Dendermonde 21 oktober 1982, RW 1984-85, 2487, noot. 
332 Brussel 18 juni 1992, T. Aann. 1994, 87. 
333 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1485. 
334 Cass. fr. 11 juni 1986, D.S. 1987, 285, noot A. GOURIOU. 
335 Rb. Dendermonde 18 juni 1989, RW 1991-92, 25 
336 Rb. Dendermonde 18 juni 1989, RW 1991-92, 25; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. 
SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999 – 2006)”, TPR 
2008, 1683; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere 
overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 1997, 1002. 
337 B. LOUVEAUX, “La preuve du contrat d’architecte” (noot onder Rb. Luik 4 oktober 1990), JLMB 1992, 
1279. 
338 Toelichting bij het Wetsvoorstel ingediend door de heer Breyne, Parl. St., Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 22-1, 1-2. 
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derhalve als een lex specialis worden opgevat ten opzichte van de geldende gemeenrechtelijke 

principes. Dit maakt dat een aannemings- of een architectenovereenkomst die onderworpen is aan de 

regels van de Woningbouwwet geen consensuele overeenkomst meer is, maar wel degelijk het 

karakter van een vormelijke overeenkomst krijgt.339

3.4. De wederzijdse verplichtingen van partijen 

 

3.4.1. De plichten van de opdrachtgever 

80. In hoofde van de opdrachtgever/bouwheer kunnen in de regel vier grote verplichtingen worden 

onderscheiden, te weten: de medewerkingsplicht, de verplichting tot het betalen van de honoraria en 

de kosten van de architect, de verplichting tot aanvaarding van het bouwwerk en tenslotte de 

eerbiediging van het auteursrecht. 

3.4.1.1. De medewerkingsplicht 

81. De opdrachtgever dient vooreerst zijn volledige medewerking aan of samenwerking met de 

architect te verlenen, zodat deze laatste in staat wordt gesteld om zijn opdracht te realiseren.340 Deze 

medewerkingsplicht kadert in het meer algemene principe van de uitvoering van de overeenkomst te 

goeder trouw.341

 

 

De bouwheer is gehouden aan de architect alle nodige inlichtingen te verstrekken die van belang zijn 

in het kader van het voorgenomen bouwproject.342 Onder deze inlichtingen vallen onder meer het 

zakenrechtelijk statuut van de bouwplaats, de eventuele erfdienstbaarheden die op het onroerend goed 

rusten, de aanwezigheid van leidingen, eventuele stoornissen in de ondergrond en dergelijke meer.343 

De architect heeft het recht op een zo volledig mogelijk dossier. De mededelingsplicht heeft echter 

enkel betrekking op de informatie waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat deze elementen 

essentieel zijn voor de architect opdat deze zijn opdracht naar behoren kan vervullen.344

                                                      
339 D. MEULEMANS, “De totstandkoming van de aannemingsovereenkomst”, in D. MEULEMANS (red.), Een 
pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 89. 

 Daarnaast kan 

de bouwheer niet worden verweten geen kennis te hebben gegeven van belangrijke elementen, 

waarvan hij zelf geen kennis had, maar die bij de latere totstandkoming of uitvoering van de werken 

aan het licht komen. De architect dient derhalve zelf ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag te 

340 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht,Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 31-IV.3. 33. 
341 W. NACKAERTS, “De architect” in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 119. 
342 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. IV. 3. 31. 
343 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 429. 
344R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) 
Verbintenissen”, TPR 1994, 283. 
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leggen.345

 

 Het volstaat in zijn hoofde niet slechts passief kennis te nemen van de inlichtingen verstrekt 

door de bouwheer, maar dient desgevallend ook zelf actief stappen te ondernemen om de voor hem 

noodzakelijke gegevens in te winnen. De onderzoeken die door de architect - met betrekking tot het 

ontwerp van de fundering - dienen te worden uitgevoerd komen evenwel ten laste te liggen van de 

bouwheer. 

Niet enkel ten aanzien van de architect is de bouwheer verplicht zijn medewerking te verlenen. Deze 

medewerkingsplicht geldt evenzeer ten aanzien van alle derden die bij het bouwproject zijn betrokken. 

Zo is de bouwheer bij het indienen van de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning er toe gehouden zijn medewerking te verlenen - in de zin dat hij ook hier gehouden is zo 

volledig mogelijke informatie, desgevallend bijkomende inlichtingen aan de bevoegde diensten aan te 

leveren. 

 

82. Binnen het kader van de medewerkingsplicht is de opdrachtgever er voorts toe gehouden het 

project binnen een redelijke termijn te laten uitvoeren.346 Dit houdt eveneens in dat de bouwheer tijdig 

de noodzakelijke beslissingen dient te nemen die verband houden met de afwerking van het 

gebouw.347 Wenst de opdrachtgever op een bepaald ogenblik het project niet verder te zetten, of even 

stil te leggen, dan dient deze zijn recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen aan te wenden.348

 

 

De hieraan verbonden kosten komen logischerwijze ten laste van de bouwheer te liggen, 

overeenkomstig de ter zake geldende gemeenrechtelijke bepalingen. 

83. De medewerkingsplicht in hoofde van de bouwheer beperkt zich niet tot het aanleveren van 

informatie die nodig is voor de ontwerpfase, ook tijdens de uitvoering van de werken is hij ertoe 

gehouden de architect de mogelijkheid te bieden zijn controletaak naar behoren uit te voeren. Zo moet 

aan de architect onder meer toegang worden verleend tot de werf.349 Zelfs indien de bouwheer 

eigenhandig bepaalde werken uitvoert, mag hij de controle door de architect niet bemoeilijken, a 

fortiori onmogelijk maken.350

                                                      
345 W. WILMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht. Een grondslagenonderzoek”, RW 1980-81, 
492. 

 De bouwheer mag zich niet inmengen in de leiding, de coördinatie en de 

controle op de werken. Zo moet de aannemer steeds de instructie van de architect opvolgen, ook al 

wordt hem door de bouwheer anders ingefluisterd. 

346 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, 339. 
347 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 430. 
348 Infra nr. 67. 
349 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 32. 
350 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 430. 
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3.4.1.2. Het betalen van het ereloon 

84. Naast het verlenen van zijn volledige medewerking, is de bouwheer ertoe gehouden de 

architect te vergoeden voor zijn geleverde prestaties. Het contract wordt immers vermoed ten 

bezwarende titel te zijn aangegaan.351 Het honorarium wordt berekend rekening houdend met 

verschillende elementen zoals daar zijn de uitgevoerde taken, de kostprijs van het bouwproject en de 

bouwklasse.352 Het betalen van de honoraria en de kosten vormt in wezen de hoofdverplichting voor 

de opdrachtgever. Hierdoor krijgt de verplichting slechts uitwerking op het ogenblik dat de architect 

zijn opdracht waartoe hij werd aangesteld heeft volbracht.353

 

 

Het feit dat een vergoeding verschuldigd is door de bouwheer voor wat betreft de geleverde prestaties 

maakt dit tot een vergeldende overeenkomst.354 De architect die de betaling van zijn ereloon vordert, 

dient niet alleen het bewijs te leveren van het bestaan van de overeenkomst, hij zal daarnaast ook 

moeten aantonen dat de verschuldigde prestaties ook daadwerkelijk door hem werden geleverd.355

 

 

De betaling in hoofde van de bouwheer/opdrachtgever is een persoonlijke vordering waardoor deze 

komt te vervallen na verloop van tien jaar. Alle persoonlijke vorderingen verjaren immers 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 2262 bis § 1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek door 

verloop van tien jaar. De termijn neemt daarbij een aanvang vanaf het ogenblik waarop de architect 

zijn opdracht heeft beëindigd.356

 

 

85. Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek stipuleert dat alle overeenkomsten die wettig zijn 

aangegaan, diegenen die ze hebben aangegaan, strekken tot wet. Dit impliceert dat de bepalingen van 

de overeenkomst - waaronder ook de overeengekomen prijs - door beide partijen dienen te worden 

nageleefd. In dit kader kan worden verwezen naar de partijbeslissing.357

 

 

Verder bepaalt artikel 1134 Burgerlijk Wetboek dat deze overeenkomsten niet kunnen worden 

herroepen, dan met toestemming van beide partijen, of op gronden door de wet erkend. Het staat de 

rechter bijgevolg niet vrij om het ereloon te verminderen, ingevolge een tekortkoming van de 

                                                      
351 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1002 
352 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 33. 
353 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 122-123. 
354 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 1. 
355 Gent 16 februari 1988, T. Aann. 1990, 96. 
356 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. IV.3. 39. 
357 Infra nr. 57. 
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architect.358 De architect kan in geval van tekortkoming of fout aldus enkel worden aangesproken tot 

betaling van een schadevergoeding.359 Niet alle rechtspraak is deze visie evenwel genegen.360 Zo 

oordeelde het Hof van Beroep te Bergen dat de rechter het bedrag van het ereloon wel kan 

verminderen wanneer door de gerechtelijke deskundige werd vastgesteld dat de architect zijn opdracht 

niet op correcte wijze heeft volbracht361 en in zijn hoofde dus een wanprestatie kan worden verweten. 

Indien de plannen geheel niet bruikbaar zijn voor de bouwheer, maakt de architect zelfs geen 

aanspraak op enige vergoeding.362

 

 

Indien de bouwheer/opdrachtgever op zijn beurt in gebreke blijft door het ereloon van de architect niet 

te betalen, heeft deze laatste een retentierecht op de plannen, bestekken en alle stukken die verband 

houden met zijn opdracht.363

3.4.1.3. Aanvaardingsplicht 

 

86. Inzoverre het bouwwerk in oplevering is, is de bouwheer verplicht het werk te aanvaarden.364 

De aanvaarding van de werken is een eenzijdige en onherroepelijke rechtshandeling waarbij de 

opdrachtgever aangeeft dat de vakman zijn opdacht naar behoren heeft volbracht.365 De aanvaardings- 

of opnemingsplicht in hoofde van de bouwheer/opdrachtgever geldt zowel jegens de architect als de 

aannemer, niettegenstaande dit twee onderscheiden overeenkomsten betreft. De aannemer en de 

architect moeten het gebouw opleveren en de bouwheer heeft de plicht dit op te nemen - indien de 

werken werden uitgevoerd - zoals in de overeenkomst bepaald.366

 

  

87. Ter zake dient men een onderscheid te maken tussen enerzijds de oplevering en anderzijds de 

aanvaarding of de opneming. De oplevering op zich is het loutere feit van overhandiging van het 

bouwwerk aan de bouwheer, waarmee de aannemer en de architect aantonen dat de werken zijn 

                                                      
358 Brussel 25 juni 1986, RJI 1988, 5; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van 
rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 1997, 1082; G. BAERT, Bestendig Handboek 
Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 41. 
359 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 433 
360 Gent 16 februari 1988, T. Aann. 1990, 96; Brussel, 5 december 1956, RJI 1957, 118; Rb. Brussel 3 april 1950, 
Res. Jur. Imm. 1950, 309; 
361 Bergen 10 februari 1989, JLMB 1990, 447. 
362 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. IV.3. 42. 
363 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, IV.3.38; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in 
hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, 342. 
364 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 644; G. BAERT, Bestendig 
Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., V.1. 87. 
365 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1691. 
366 G. BAERT, Aanneming van werk, Gent, Story-Scientia, 2001, 408. 
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volbracht en hun opdracht is voltooid.367

3.4.1.4. Eerbied voor het auteursrecht 

 De aanvaarding of de opneming gaat evenwel verder dan 

deze loutere vaststelling. 

88. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de bouwheer het auteursrecht in hoofde van 

de architect moet eerbiedigen. De schetsen en plannen die door de architect worden opgesteld kunnen 

auteursrechtelijk worden beschermd.368 Voorwaarden hiertoe zijn dat de werken getuigen van 

voldoende originaliteit en dat de ideëen van de architect bovendien veruitwendigd zijn.369

 

 Dit laatste 

wil zeggen dat de bouwwerken daadwerkelijk moeten gerealiseerd zijn.  

Algemeen stelt men dat de werken moeten getuigen van oorspronkelijkheid: ze moeten “de stempel 

van de persoonlijkheid van de auteur dragen”.370 Hoe origineler het werk, des te gemakkelijker het 

bestaan van een inbreuk op het auteursrecht zal worden aanvaard.371 De architect is in dit opzicht geen 

leverancier maar een ontwerper.372 Een bouwwerk vormt de weerspiegeling van de ontwerper wanneer 

het kenmerken bevat die zijn stijl typeren. Zo oordeelde de rechtbank te Luik dat het combineren van 

natuurelementen of een welbepaalde keuze aan materialen onder de noemer van originaliteit kunnen 

ressorteren.373 De originaliteit kan dus voortvloeien uit uitvoeringsdetails, zoals het op een originele 

manier samenbrengen van verschillende materialen, zelfs indien het geheel niet als “nieuw” kan 

worden aangemerkt.374 Nochtans is de rechter in België niet snel geneigd om het auteursrecht van de 

architect te erkennen.375

3.4.2. De plichten van de architect 

 

89. Uit artikel 4 van de Architectenwet en het Reglement van Beroepsplichten volgt dat de 

architect minstens gehouden is tot het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de 

werken. Indien de architect in deze gevallen tekort schiet kan hij hiervoor aansprakelijk worden 

gesteld.376

                                                      
367 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. IV.3. 126. 

 Dit kadert binnen de minimumopdracht van de architect. Artikel 20, tweede lid Reglement 

van Beroepsplichten omschrijft aanvullend de taken waarmee de architect kan worden belast in het 

368 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, nr. 440. 
369 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 442; BRISON is het hier niet mee ees 
daar hij stelt dat ook ruwe ontwerpen en schetsen door het auteursrecht beschermd kunnen worden. 
370 F. BRISON, “Architectuur: de assepoester van het auteursrecht”, RW 1991-92, 314.  
371 F. BRISON, “Architectuur: de assepoester van het auteursrecht”, RW 1991-92, 316. 
372 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 39. 
373 Rb. Luik 24 april 2007, JLMB 2007, 1793. 
374 Vred. Berchem, 20 april 1937, RW 1937-38, 600; F. BRISON, “Architectuur: de assepoester van het 
auteursrecht”, RW 1991-92, 315. 
375 F. BRISON, “Architectuur: de assepoester van het auteursrecht”, RW 1991-92, 315. 
376 Cass. 11 april 1986, RW 1986-87, 2629, noot J. EMBRECHTS. 
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kader van een architectenovereenkomst met volledige opdracht. Ter zake heerst betwisting binnen de 

rechtsleer en rechtspraak of er überhaupt sprake is van een vermoeden van volledige opdracht in 

hoofde van de architect.377

 

 

Dit heeft tot gevolg dat de bouwheer die een contractuele tekortkoming in hoofde van de architect wil 

aantonen - naast het bestaan van de overeenkomst -ook de omvang van de opdracht zal moeten 

aantonen.378 Afhankelijk van de omvang van de toegewezen opdracht aan de architect kan deze voor 

onderscheiden fouten en tekortkomingen contractueel aansprakelijk worden gesteld, te weten 

aansprakelijkheid voor het opstellen van gebrekkige plannen en ontwerpen,379 fouten in de bestekken 

en het lastenboek380, kennelijke overschrijdingen van het bouwbudget,381 de ongeschiktheid van de 

grond,382 miskenning van bouwvoorschriften, het verzuimen aan of tekortkomingen in de uitvoering 

van zijn controleopdracht383 en nalatigheden tijdens de oplevering,384 onzorgvuldige berekeningen of 

het toepassen van een niet verantwoorde bouwtechniek, zelfs niet indien hij hiervoor beroep doet op 

een specialist die zich ter zake ontfermt over de technische studies.385

 

  

Inzake het te voeren bewijs is algemeen aanvaard dat op de architect een inspanningsverbintenis 

rust.386 Als uitzondering op de regel maakt de verplichting om de bodemgesteldheid te controleren en 

de verbintenis tot het opmaken van een ontwerp dat past binnen het voorhanden zijnde bouwbudget 

een resultaatsverbintenis uit.387

3.4.2.1. Het opmaken van een voorontwerp 

 

90. De architect is ertoe gehouden voor de bouwheer een voorontwerp uit te tekenen, rekening 

houdende met diens budget388 en de aan de architect ter beschikking zijnde middelen en technieken.389

                                                      
377 Vergelijk daarvoor Rb. Leuven 3 juni 1997, TBBR, 1998, 63 met Gent 23 juni 1994, TGR, 1995, noot G. 
BAERT en S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, 
“Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1681. 

 

Daarbij dient hij, als specialist ter zake de juridische mogelijkheden van het ontwerp na te gaan, 

378 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het 
licht van het statuut en de deontologie van de architect”, in S. SROKA en F. JUDO (eds.), Bouwrecht in al zijn 
facetten. Actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 188. 
379 Gent 26 november 1993, RW 1994-95, 1438. 
380 Brussel 3 juni 1992, T. Aann. 1998, 47. 
381 Gent 10 november 2006, TBBR 2009, afl. 3, noot L. VAN VALCKENBORGH; Luik 4 april 1996, JLMB 
1999, 5. 
382 Cass. 15 december 1995, T. Aann. 1997, 177, noot A. DELVAUX. 
383 Brussel 18 oktober 2002, Res. Jur. Imm. 2003, afl. 3, 195. 
384 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 
385 Cass. 1 april 1982, RW 1984-85, 603, noot; Cass. 3 maart 1978, RW 1978-79, 711. 
386 W. NACKAERTS, “De architect” in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 117. 
387 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 28a. 
388 Art. 16 R.B. 
389 Luik 12 april 2005, RRD 2005, afl. 115, 135. 
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hetgeen impliceert dat de architect bijvoorbeeld geen voorontwerp mag afleveren dat in strijd is met de 

bouwvoorschriften of indruist tegen de verkregen stedenbouwkundige vergunning. 390 Dit 

voorontwerp dient een juiste omschrijving en inhoud te geven van het bouwprogramma391 en moet 

overeenstemmen met de door de bouwheer uitgedrukte bouwbehoeften.392 Ook op de ontwerper rust 

immers de verplichting de overeenkomst uit te voeren conform de regels van de bouwkunst.393

 

 

91. Inzake het bouwbudget is de architect uiteraard in de eerste plaats afhankelijk van de 

informatie die hij hieromtrent verkrijgt van de bouwheer.394 Toch dient ook hier de architect de nodige 

actieve stappen te ondernemen om alle essentiële informatie dienaangaande te weten te komen.395 Het 

volstaat daarbij evenwel niet dat de architect louter voortgaat op mondelinge informatie verkregen van 

de bouwheer of een derde. De architect dient ter zake zelf de nodige inspanningen te leveren en 

opzoekingen te verrichten.396 Hij kan worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding 

indien de totale kostprijs van het bouwproject het door de architect geraamde budget aanzienlijk 

overschrijdt.397 Door de rechtspraak wordt een foutenmarge van tien procent nog aanvaardbaar 

geacht398 inzoverre de bouwheer niet uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat het bouwbudget 

geenszins mocht stijgen.399 Een overschrijding van het budget met zeventien procent werd dan weer 

als ontoelaatbaar bevonden.400

 

 Hieruit kan men afleiden dat de rechter ter zake toch over enige 

appreciatiebevoegdheid beschikt. 

92. Een degelijk voorontwerp omvat een studie van de bouwplaats.401 Daartoe dient de architect te 

onderzoeken wat de concrete juridische en technische mogelijkheden zijn in de gegeven 

omstandigheden.402 Hij dient mede de plaatselijke stedenbouwkundige verordeningen en de regels 

inzake landschappen en natuur ter harte te nemen.403

                                                      
390 Art. 6, eerste lid Deontologische norm nr. 2 

 Tevens dient de architect zich te vergewissen van 

een eventuele aanwezigheid van erfdienstbaarheden. Daarnaast rust op de architect de verplichting tot 

het uitvoeren van een studie inzake de bodemgesteldheid en de ondergrond. Dit onderzoek is van 

bijzonder belang, gelet op de verplichting die op de architect rust om een bouwwerk te creëren dat 

391 W. NACKAERTS, “De architect” in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 114. 
392 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 2. 
393 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 384. 
394 B. LOUVEAUX, “L’architecte, le budget et l’indemnité de resiliation” (noot onder Luik 6 mei 1992), JLMB 
1992, 1270. 
395 Rb. Gent 17 november 1999, TOGOR 2001, 73, noot J. HULSCHBOSCH. 
396 Rb. Antwerpen 26 oktober 2006, TBO 2007, afl. 6, 227. 
397 Gent 10 november 2006, TBBR 2009, afl. 3, 168, noot L. VAN VALCKENBORGH. 
398 Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5. 
399 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, 49. 
400 Gent 10 november 2006, TBBR 2009, afl. 3, 168, noot L. VAN VALCKENBORGH. 
401 Art. 6, tweede lid Deontologische norm nr. 2 
402 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 4. 
403 Gent, 9 december 1994, RW, 1995-96, 90. 
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voldoet aan de vereisten inzake stabiliteit.404 Het bodemonderzoek vormt hier dan ook letterlijk de 

fundamenten van het bouwwerk. Het behoort tot de essentiële plichten van de architect om hieromtrent 

zekerheid te bekomen, daar hij als eerste aansprakelijk kan worden gesteld voor het maken van een 

foutieve inschatting betreffende de bodemgesteldheid.405

 

 

Het voorontwerp omvat als het ware een eerste grafische weergave van het bouwprogramma.406

 

 In de 

praktijk legt de architect meestal meerdere ontwerpen voor, waaruit de bouwheer dan vervolgens zijn 

keuze kan maken.  

Het grafisch ontwerp gaat daarbij vergezeld van een beschrijvende nota en een raming van het 

kostenplaatje van het voorgenomen bouwproject.407

3.4.2.2. Het omzetten van het voorontwerp in een definitief ontwerp en bestek 

 

93. Nadat de bouwheer zijn goedkeuring heeft verleend aan het voorontwerp408 rust op de 

architect de plicht dit voorontwerp verder uit te werken in een definitief ontwerp.409 Een degelijk 

opgemaakt definitief ontwerp moet enerzijds de aannemer in staat stellen de werken uit te voeren en 

dient mede als basis voor de indiening van de stedenbouwkundige aanvraag door de bouwheer op het 

gemeente- of stadhuis. Een dergelijk definitief ontwerp is dus als het ware een uitvoeringsontwerp.410 

In wezen staat enkel en alleen de architect in voor het ontwerp, waardoor hij ook als enige 

aansprakelijk kan worden gesteld voor gebeurlijke fouten en tekortkomingen. Dit volgt uit het feit dat 

het ontwerpen van plannen kadert binnen het monopolie van de architectenopdracht.411

 

 

Het uitvoeringsontwerp moet voldoen aan enkele vereisten daar de architect in meerdere opzichten 

aansprakelijk is voor dit ontwerp. Hij zal immers als eerste aansprakelijk worden gesteld voor 

conceptfouten. Zo is hij verantwoordelijk voor de gebruikskwaliteit, de esthetische kwaliteit, de 

technische kwaliteit én de uitvoeringskwaliteit van de voorgenomen bouwwerken.412

                                                      
404 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 436. 

 De architect 

moet ook hier werken volgens de regels van de kunst. Het ontwerp zal aan de wettelijke en 

reglementaire normen moeten voldoen en dient in overeenstemming te zijn met de technische 

405 Gent 3 december 1993, RW 1994-95, 644. 
406 Art. 6, tweede lid 2° Deontologische norm nr. 2. 
407 Art. 6, tweede lid 4° Deontologische norm nr. 2. 
408 Bergen 6 mei 1975, Pas. 1976, II, 39. 
409 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 437; W. NACKAERTS, “De architect” 
in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 
2005, 126-127. 
410 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 13. 
411 Brussel 10 april 1997, T. Aann. 1997, 343. 
412 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 14. 
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vereisten eigen aan het bouwproject.413 Daarmee verband houdende is de architect ertoe gehouden de 

bouwheer advies te verlenen in het kader van het verkrijgen van de nodige vergunningen inzake 

stedenbouw, milieu, en andere.414

 

 Het is evenwel de taak van de bouwheer om de nodige aanvragen tot 

het bekomen van de vereiste vergunning in te dienen. Op de architect rust ter zake louter een 

adviesplicht, hetgeen impliceert dat hij niet zelf dient in te staan voor de indiening ervan. 

Op de architect rust voorts de verplichting de ontwerpen en het bestek op te stellen binnen de 

contractueel bedongen termijn. Indien desbetreffend binnen de overeenkomst niets werd bepaald, is hij 

ertoe gehouden de ontwerpen en het voormelde bestek binnen een redelijke termijn te 

verwezenlijken.415

3.4.2.3. De bouwheer bijstaan met raad en daad 

 

94. Ingevolge de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 rust op 

de architect een raadgevings- en bijstandsverplichting.416 Deze verplichting aanziet men als een 

inspanningsverbintenis in hoofde van de architect en houdt onder meer in dat de architect de bouwheer 

moet informeren omtrent de technische specificiteiten die verband houden met het bouwproces, 

alsmede over de te verwachten kosten en de te voorziene moeilijkheden, bij gemaakte keuzes.417

 

 

Voor de uitvoering van de overeenkomsten waarvoor de architect zich onvoldoende bekwaam acht, 

gelet op de technische complexiteit van het project, is bijstand door een ingenieur mogelijk.418 Deze 

bijstand kan zowel met betrekking tot het ontwerp van de plannen als met betrekking tot het uitvoeren 

van de controleopdracht worden verleend.419 In geval van bijstand kan de architect van zijn 

aansprakelijkheid voor deze welbepaalde opdracht - waarvoor hij een beroep doet op een deskundige 

ter zake - worden ontslagen, behoudens de door de rechtsleer aanvaarde uitzonderingen.420

 

 

95. De architect dient de bouwheer bij te staan in het maken van zijn keuze aan materialen, 

waarbij deze ertoe gehouden is die materialen voor te stellen waarvan vermoed kan worden dat zij het 

                                                      
413 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 14. 
414 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 438. 
415 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 438. 
416 Cass. 9 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 625; Cass. fr. 30 november 1971, D. 1972, 187, noot. 
417 K. UYTTERHOEVEN, “ De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 441. 
418 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 9. 
419 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 399. 
420 Cass. 3 maart 1978, RW, 1978-79, 711; Zo blijft de architect wel aansprakelijk indien hij een ingenieur gelast 
met de opdracht, terwijl hij diende te weten dat deze hier niet de vereiste beroepsbekwaamheid kon voorleggen. 
De architect kan niet van zijn aansprakelijkheid worden ontslagen indien hij zelf met de aanwezige expertise de 
fouten van de ingenieur had dienen te onderkennen. 
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beste aansluiten bij het voorgestelde ontwerp en de beste resultaten zullen opleveren voor het 

bouwproject.421 Ook eventuele gevaren die met het gebruik van bepaalde materialen verband houden, 

moeten door de architect ter kennis worden gebracht aan de bouwheer. Mocht de opdrachtgever 

uiteindelijk toch beslissen om bepaalde materialen te gebruiken, ondanks de waarschuwingen en het 

uitgebrachte negatieve advies van de architect, waarbij deze keuze het tenietgaan van het bouwwerk 

mogelijks kan veroorzaken, moet de architect zijn medewerking aan het project weigeren.422 In de 

gevallen waar geen gevaar bestaat voor het tenietgaan van het bouwwerk, maar waarbij de keuze van 

de verkeerde materialen mogelijks toch een negatieve uitwerking zal kennen op de bouwwerken, doet 

de architect er goed aan zich voor zijn aansprakelijkheid betreffende de gebruikte materialen te 

exonereren en een beding op te nemen in de overeenkomst.423

 

 

De architect kan van zijn aansprakelijkheid voor verkeerde materiaalkeuze worden bevrijd indien hij 

kan aantonen dat de verkeerde materiaalkeuze te wijten is aan een onoverkomelijke dwaling.424 

BAERT merkt ter zake op dat indien de aannemer de bouwmaterialen voor een bouwwerk verschaft, 

het de aannemer is die in dergelijke gevallen moet instaan voor overeenstemming van de geleverde 

materialen met de voorgeschreven materialen en de kwaliteit zoals bepaald in de uitvoeringsontwerpen 

en het lastenboek. Bij het verwerken van deze materialen moet de aannemer er als vakman bovendien 

op toezien dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, waardoor op hem de 

garantieplicht rust indien het tenietgaan van het bouwwerk te wijten is aan het gebruik van verkeerde 

materialen.425 De aannemer kan enkel van zijn aansprakelijkheid voor het gebruik van gebrekkig 

materiaal worden uitgesloten indien hij kan aantonen dat hij ingevolge een onoverwinnelijke 

onwetendheid niet op de hoogte was of kon zijn van het gebrek.426 Wat betreft de materiaalkeuze kan 

de bouwheer bijgevolg, behoudens ingeval van voormelde uitzondering, zowel de architect als de 

aannemer aansprakelijk stellen,427 al naargelang wie in de concrete omstandigheden de tekortkoming 

kan worden verweten.428

 

 

Indien evenwel de materialen in se behept zijn met een gebrek, kan de bouwheer zelf een vordering 

instellen tegen de oorspronkelijke leveranciers van de materialen op grond van het beginsel 

“accessorium sequitur principale”.429

                                                      
421Brussel 21 oktober 1983, T. Aann. 1984, 172; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 28a. 

 De omstandigheid dat de gebrekkige zaak door een aannemer is 

422 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 10. 
423 Cass. 3 maart 1978, RW 1978-79, 711. 
424 Cass. 6 oktober 1961, RW 1961-62, 783. 
425 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 530. 
426 Kh. Hasselt 16 maart 2004, RW 2006-07, 107, noot. 
427 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 24. 
428 Antwerpen 9 oktober 1990, T.Aann., 1997, 162 met noot J. EMBRECHTS. 
429 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006), TPR 2008, 1567. 
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geleverd aan de bouwheer in het raam van een aannemingsovereenkomst, ontslaat de oorspronkelijke 

verkoper niet van zijn vrijwaringsplicht ten overstaan van de uiteindelijke verkrijger op grond van 

artikel 1615 B.W.430 De bouwheer zal in dit geval zijn vordering tegen de oorspronkelijke verkoper 

wel moeten instellen binnen een korte termijn na ontdekking van de gebreken, zoals bepaald in artikel 

1648 B.W.431

 

 

96. Een andere vorm van bijstand is deze bij de keuze van de aannemer.432 Algemeen genomen 

gaat men er van uit dat de architect in hoofde van zijn beroep kennis draagt van de vakbekwaamheid 

van de verschillende aannemers. Referenties spelen hier een belangrijke rol. De architect dient dus de 

technische bekwaamheid van de aannemer na te gaan en de bouwheer in te lichten over de waarborgen 

die de aannemer biedt. Op de architect rust tevens de verplichting om de bouwheer te informeren 

omtrent de reglementering betreffende de registratie van de aannemer en de daaraan verbonden 

consequenties van een eventuele miskenning van deze registratieverplichting in hoofde van de 

aannemer voor de bouwheer.433 De architect dient ter zake na te gaan of de gekozen aannemer 

geregistreerd is en dit ook blijft doorheen de bouwwerkzaamheden.434

 

 

97. Uit het voorgaande blijkt dat de architect op tal van markten thuis moet zijn. De raadgevings- 

en bijstandsverplichtingen die op hem rusten zijn zeer uitgebreid.435 De verplichtingen reiken verder 

en omvatten ook de domeinen die onlosmakelijk met het bouwproces verbonden zijn. Hieronder valt 

ook de verplichting tot adviesverlening in het kader van de bestaande regelgeving inzake ruimtelijke 

ordening, stedenbouwkundige vergunningen en dergelijke meer.436 Indien in de 

verkavelingsvergunning staat beschreven dat de ramen in de voorgevel verticaliserend dienen te zijn, 

is de architect verplicht de bouwheer hierop te wijzen indien deze laatste anders wenst toe te passen en 

moet hij de plannen als dusdanig in overeenstemming brengen met de ter zake toepasselijke 

reglementering. Echter mag men hieruit niet concluderen dat de architect ook als juridisch of fiscaal 

raadgever van de opdrachtgever moet fungeren. Wanneer de architect zich met zeer specifieke fiscale 

of juridische vragen geconfronteerd ziet, dient hij de bouwheer op zijn beurt door te verwijzen naar de 

specialisten ter zake.437

                                                      
430 Cass. 18 mei 2006, NjW 2006, 608, noot W. GOOSSENS; M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX 
en F. POTTIER, Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, 283. 

 

431 M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, Le contrat d’entreprise. Chronique de 
jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, 108. 
432 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 28a-28b 
433 Art. 4 al. 1 Architectenwet iuncto Art. 2 KB Reglement van Beroepsplichten; Cass. 9 juni 1997, Arr. Cass. 
1997, 625. 
434 Cass. 9 juni 1997, Arr. Cass.1997, 625; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, e.a., “Overzicht van Rechtspraak. 
Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)”, TPR, 2002, 562-563. 
435 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 113. 
436 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 186. 
437 Brussel 26 november 1998, T. Aann. 1999, 332; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, IV.3. 28b. 
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3.4.2.4. Het houden van controle over de uit te voeren werken 

98. Naast het ontwerpen en het ‘creëren van scheppingen’ heeft de architect als tweede belangrijke 

opdracht de controle en de leiding over de werken meegekregen. Door de wet en op grond van hun 

toegewezen opdracht zijn zij er toe gehouden de controle over de werken op zich te nemen.438 Deze 

controleopdracht ligt immers in het verlengde van het feit dat het gebouw volgens zijn aanwijzingen 

en instructies moet worden verwezenlijkt.439 De architect kan aldus aansprakelijkheid oplopen wegens 

een tekortkoming in de uitvoering, wanneer hij daadwerkelijk belast is met de controle op de werken 

die door de aannemer dienden te worden uitgevoerd en daarenboven de bouwheer de tekortkoming in 

hoofde van de architect kan aantonen.440

 

 Hoewel de woorden leiding en controle vaak als synoniemen 

en door elkaar worden gebruikt, dekt elk van beide termen toch een eigen onderscheiden lading. 

Leiding impliceert dat de architect aan de aannemers de nodige richtlijnen en instructies dient mede te 

delen.441 Deze instructies dienen duidelijk, precies en ondubbelzinnig te zijn, zodat de aannemer in 

staat is de werken uit te voeren conform de inhoud van de plannen en de ideeën van de architect.442 

Daarbij dient opgemerkt dat de controleopdracht niet mag verworden tot een leidinggevende opdracht, 

hetwelk een ondergeschiktheid van de aannemer jegens de architect zou impliceren.443

 

 

Daarnaast rust op de architect de verplichting om de uitgevoerde werken te vergelijken met de plannen 

en de bestekken, i.e. de eigenlijke controleopdracht.444 Bij de beoordeling moet de architect nagaan of 

de aannemer de werken overeenkomstig de regels van de kunst en goed vakmanschap heeft 

uitgevoerd.445 Een degelijke gevoerde controle houdt onder meer in dat de architect op regelmatige 

tijdstippen de werf bezoekt.446 Niemand kan in dit kader van de architect eisen dat hij daadwerkelijk 

op elk ogenblik op de werf aanwezig is om deze controleopdracht uit te oefenen.447 Controle moet 

men in dit opzicht onderscheiden van de verplichting in hoofde van de architect om toezicht op de 

werf te houden. Toezicht is ruimer en impliceert een bijna permanente aanwezigheid op de 

bouwwerf.448

                                                      
438 Art. 4 Architectenwet. 

 Met andere woorden, van de architect kan niet worden verwacht dat hij zich te allen tijde 

439 Brussel 12 oktober 2001, AJT 2001-02, 740, noot G. BALLON; P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la 
profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 397. 
440 Cass. 15 december 1995, T. Aann. 1997, 177, noot A. DELVAUX. 
441 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.2. 27. 
442 M. DEBAENE en A. VAN GRUNDERBEEK, “De controleplicht van de architect – niet zo eenduidig als het 
lijkt...” (noot onder Antwerpen 14 oktober 2003), TBO 2005, 119. 
443 Brussel 18 oktober 2002, Res. Jur. Imm. 2003, afl. 3, 195. 
444 Brussel 12 oktober 2001, JLMB 2002, afl. 17, 718. 
445 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 439. 
446 Zie Luik 30 april 1993, T. Aann., 1997, 61. 
447 Brussel 12 oktober 2001, AJT 2001-02, 740, noot G. BALLON. 
448 M. DEBAENE en VAN GRUNDERBEEK, A., “De controleplicht van de architect – niet zo eenduidig als het 
lijkt...” (noot onder Antwerpen 14 oktober 2003), TBO 2005, 123. 
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op de werf bevindt om er toezicht uit te oefenen. Een exhaustief toezicht op alle elementen van de 

uitvoering van de werken in hoofde van de architect is als dusdanig niet vereist, tenzij zulks 

uitdrukkelijk tussen partijen werd bedongen.449

 

 

De architect dient evenwel aanwezig te zijn op de meest belangrijke en cruciale momenten van het 

bouwproces.450 Inzake het uitvoeren van de werken die louter betrekking hebben op de elementaire 

vakkennis die van een normaal zorgvuldig aannemer mag worden verwacht, is de tussenkomst van de 

architect geenszins vereist.451 De aannemer zal de architect er echter wel van dienen te verwittigen 

wanneer gevaarlijke werken zullen worden uitgevoerd, zodat de architect alsdan controle op de 

werken kan uitoefenen. Zo zal de architect aanwezig dienen te zijn bij de uitvoeringsfase van de 

werken die later niet meer voor herstelling vatbaar zijn.452 Tevens zal de aannemer de architect 

inlichten indien hij zich geconfronteerd ziet met onvoorziene ernstige moeilijkheden of gevaren, 

waaraan hij zelf niet het hoofd kan bieden en die derhalve de bijstand van de architect vereisen.453

 

 

Dit impliceert dat de architect niet bij machte is om in het kader van zijn controleopdracht alle 

gebreken en eventuele tekortkomingen op te sporen.454 De omstandigheden van de zaak dienen steeds 

in concreto te worden beoordeeld. De rechter dient aldus in zijn beoordeling na te gaan of de architect 

tekort is geschoten in zijn controleopdracht en of hij de bouwgebreken had kunnen voorkomen, mocht 

hij ter zake meer zorgvuldig te werk zijn gegaan.455 De architect moet tijdens de werken de nalatige of 

de onzorgvuldige aannemer wijzen op diens tekortkomingen.456 Een slecht uitgevoerde controle door 

de architect kan evenwel de aannemer op zijn beurt niet van zijn aansprakelijkheid ontslaan voor het 

slecht uitvoeren van de werken op zich.457

 

 Het slecht uitvoeren van de controle en het slecht uitvoeren 

van de werken op zich zijn twee onderscheiden tekortkomingen, dewelke los van elkaar moeten 

worden beoordeeld. 

99. In het verlengde hiervan kan worden verwezen naar een recent arrest zoals gewezen door het 

Hof van Cassatie dd. 27 oktober 2006 betreffende de delegatiebevoegdheid. Het Hof oordeelde dat het 

aan de architect is toegestaan zijn controle-opdracht aan iemand anders te delegeren op voorwaarde 

                                                      
449 Rb. Dendermonde 21 juni 2001, T. Aann. 2002, afl. 2, 159. 
450 Brussel 23 januari 1975, T. Aann. 1975, 146 met noot Ph. FLAMME. 
451 Antwerpen 21 mei 2007, Limb. Rechtsl. 2007, afl. 4, 309, noot P. VANHELMENT. 
452 Bergen 3 juni 2002, RGAR 2003, afl. 8, nr. 13.765; M. DEBAENE en VAN GRUNDERBEEK, A., “De 
controleplicht van de architect – niet zo eenduidig als het lijkt...” (noot onder Antwerpen 14 oktober 2003), TBO 
2005, 121. 
453 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 423. 
454 Brussel 23 januari 1975, T. Aann. 1975, 146, met noot Ph. FLAMME. 
455 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 518. 
456 Brussel 28 februari 2002, NjW 2003, afl. 30, 519, noot R. STEENNOT. 
457 Antwerpen 9 oktober 1990, T. Aann. 1997, 164, met noot J. EMBRECHTS; Rb. Antwerpen 8 april 2004, RW 
2005-06, 714. 
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dat de gedelegeerde eveneens de titel van architect draagt. De architect is aldus niet verplicht de 

opdracht persoonlijk uit te voeren, maar kan dit alsnog niet delegeren aan medewerkers die geen 

architect zijn.458

 

 

Verband houdende met deze controleopdracht dient de architect er eveneens op toe te zien dat het 

geraamde en overeengekomen bouwbudget niet overschreden wordt tijdens de uitvoering van de 

werken.459 Bij een merkelijke overschrijding van het bouwbudget kan de architect gebeurlijk 

aansprakelijk worden aangesteld.460

3.4.2.5. Bijstand bij de oplevering 

  

100. Tijdens de oplevering van de bouwwerken dient de architect, als specialist, de bouwheer bij te 

staan. Door de oplevering worden immers de lichte zichtbare gebreken gedekt, op voorwaarde dat de 

bouwheer deze kende.461 Samen met de bouwheer/opdrachtgever vormt de architect zich een oordeel 

of de werken, zoals opgeleverd door de aannemer, werden uitgevoerd zoals beschreven in het 

definitieve uitvoeringsontwerp en voldoen aan de normen van goed vakmanschap en de regels van de 

kunst.462

 

 

Evenwel ontsnapt de architect niet steeds aan zijn aansprakelijkheid voortvloeiende uit zijn 

controleopdracht door louter melding te maken van de gebreken in het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering.463

 

 In het raam van zijn verplichting tot bijstand bij de oplevering dient hij als specialist ter 

zake na te gaan of bepaalde tekortkomingen hersteld dienen te worden, alvorens tot de aanvaarding 

van de werken kan worden overgegaan. Wanneer de architect gebeurlijke tekortkomingen - die hij 

nochtans in hoofde van zijn professionele kennis behoorde op te merken - tijdens de oplevering niet 

aangeeft - of zelfs bewust achterhoudt - kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

Indien herstellingen aldus bij de oplevering noodzakelijk blijken, zal de architect er op toe zien dat 

deze ook effectief worden uitgevoerd in de periode gelegen tussen de voorlopige en de definitieve 

oplevering.464

                                                      
458 Cass. 27 oktober 2006, RW 2009-10, 1. 

 Inzake woningbouw, bepaalt artikel 9 van de Wet Breyne dat deze definitieve 

oplevering ten vroegste kan geschieden één jaar na het plaatsvinden van de voorlopige oplevering voor 

woningen. 

459 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect in het 
licht van het statuut en de deontologie van de architect”, in S. SROKA en F. JUDO (eds.), Bouwrecht in al zijn 
facetten. Actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 192. 
460 Gent 10 november 2006, TBBR 2009, afl. 3, noot L. VAN VALCKENBORGH; infra nr. 91. 
461 Cass. 13 maart 1975, T. Aann. 1977, 310; Cass. fr. 19 mei 1851, D. 1851, 1, 138. 
462 Art. 14 Deontologische norm nr. 2. 
463 Brussel 28 februari 2002, NjW 2003, afl. 30, 519, noot R. STEENNOT. 
464 K. UYTTERHOEVEN, “De architectenovereenkomst” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 442. 
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Wanneer de opgeleverde werken door de bouwheer worden aanvaard, levert de architect een 

certificaat van oplevering af aan de aannemer.465 De eigenlijke aanvaarding van de oplevering kan 

aldus enkel in hoofde van de opdrachtgever geschieden. De architect vervult hier enkel een bijrol. De 

aanvaarding van de werken maakt een contractuele verplichting uit in hoofde van de opdrachtgever, 

als tegenhanger van de verplichte oplevering door de aannemer.466

3.4.2.6. Respect voor het beroepsgeheim 

 

101. De architect is gebonden door zijn beroepsgeheim en is gehouden de verplichtingen ter zake 

na te leven.467

3.4.2.7. Onderschrijven van een verplichte verzekering inzake beroepsaansprakelijkheid 

  

102. Een van de doelstellingen van de wet van 15 februari 2006 bestaat erin aan de opdrachtgever 

een betere bescherming te bieden door onder meer te voorzien in een wettelijk verplichte 

verzekering.468 Artikel 9 Architectenwet bepaalt thans dat niemand in België het beroep van architect 

mag uitoefenen zonder daarvoor gedekt te zijn door een aansprakelijkheidsverzekering. Het 

onderschrijven van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is derhalve niet langer beperkt tot een 

deontologische verplichting, maar houdt tevens een wettelijke verplichting in die de openbare orde 

raakt.469 Ter zake kan worden gesteld dat het onderschrijven van dergelijke verzekering sedert 1 juli 

2007 verheven is tot een bijkomende voorwaarde om het beroep van architect in België te mogen 

uitoefenen. Schending van deze verplichting leidt tot absolute nietigheid van de 

architectenovereenkomst.470

 

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de architect onderschrijft moet alleszins de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekken die verband houdt met zijn beroepshalve gestelde handelingen, met inbegrip 

van een dekking voor de tienjarige aansprakelijkheid.471 De mogelijkheid werd bij wet voorzien om de 

verplichte verzekering van de architect te kaderen in een globale verzekering voor alle partijen die bij 

het bouwgebeuren betrokken zijn.472

                                                      
465 W. NACKAERTS, “De architect”, in D. MEULEMANS (red.), Een pand bouwen en verbouwen. Praktijkgids 
Vastgoedrecht 3, Leuven, Acco, 2005, 133. 

 De regeling betreffende de verplichte verzekering werd in 2009 

466 Infra nrs. 86 en 87. 
467 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 29. 
468 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon, M.v.T., Parl. St. 
Kamer 2004-2005, nr. 1920/1, 5. 
469 M. HAMERYCKX en K. UYTTERHOEVEN, “Ontwikkelingen inzake taken en aansprakelijkheden van de 
architect” in K. DE KETELAERE, K. VANHOVE en A. VERBEKE, Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, 
Die Keure, 2007, 185. 
470 Art 9 A.W. 
471 Art 9 eerste lid A.W. iuncto art. 2 KB van 25 april 2007; I. RAMBOUR, “De verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering voor architecten”, TBO 2007, 196. 
472 Art 9 A.W. 
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verder uitgewerkt. In datzelfde jaar werd een aanbeveling ter zake door de Nationale Raad 

goedgekeurd.473

 

 

103. Door de invoering van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering in hoofde van de architect 

creëert de wetgever een zoveelste onderscheid tussen de architect en de overige actoren in het 

bouwbedrijf. Deze onderscheiden benaderingen van de diverse betrokken actoren werd eerder reeds 

onverenigbaar geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In 2006, nadat men kennis had 

kunnen nemen van de nieuwe bepalingen ter zake, stelden de belanghebbenden een verzoekschrift in 

bij het Grondwettelijk Hof tot nietigverklaring van de wettelijke verzekeringsplicht in hoofde van de 

architect. In zijn arrest474 herhaalde het Hof, verwijzend naar het arrest zoals gewezen op 10 oktober 

2001475, dat ter zake geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel, daar de wetgever 

zich steunt op het wettelijk monopolie dat aan de architect toekomt en de bijzondere opdracht 

waarmee hij is belast. Het Hof stelt in zijn argumentatie evenwel dat de wettelijke verplichting in 

hoofde van de architect om zich te verzekeren, ertoe kan leiden dat ingeval een veroordeling in 

solidum zich voordoet, de aansprakelijkheid van de architect, meer dan die van de andere 

beroepsgroepen in het gedrang zal komen. Het Hof oordeelt dat voor dit verschil in behandeling 

evenwel geen redelijke verantwoording bestaat en stelt dat dit verschil in behandeling te wijten is aan 

het ontbreken van een vergelijkbare verzekeringsplicht in hoofde van de andere betrokken actoren in 

het bouwbedrijf. De discriminatie is derhalve, volgens het oordeel van het Grondwettelijk Hof niet toe 

te schrijven aan de verzekeringsplicht als dusdanig, zoals ingeschreven bij wet van 15 februari 2006. 

Het Hof verwerpt om deze redenen het beroep tot nietigverklaring, maar wijst terdege wel op de 

noodzaak en de plicht van de wetgever om passende regelgeving op te maken voor de overige 

beroepscategorieën.476

3.5. Einde van de architectenovereenkomst 

 

104. De architectenovereenkomst neemt op dezelfde wijze een einde als de aannemings- of de 

bouwovereenkomst. Ter zake kan dan ook naar de uiteenzetting in het kader van de 

aannemingsovereenkomst gegeven, worden verwezen.477

                                                      
473 Aanbeveling betreffende de verplichte verzekering (24 april 2009) goedgekeurd door de Nationale Raad in de 
zitting van 24 april 2009. 

 

474 GwH 12 juli 2007, TBO 2007, afl. 6, 199, noot I. RAMBOUR. 
475 Arbitragehof 10 oktober 2001, JLMB 2001, afl. 42, 1816, noot B. LOUVEAUX. 
476 Zie voor uitvoerige bespreking van het arrest: M. HAMERYCKX en K. UYTTERHOEVEN, 
“Ontwikkelingen inzake taken en aansprakelijkheden van de architect” in K. DEKETELAERE, K. VANHOVE 
en A. VERBEKE, Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2007, 190-191. 
477 Infra nr. 59 e.v. 
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4. De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect 

4.1. De aansprakelijkheid van de aannemer 

105. De bepalingen van het algemeen contractenrecht vormen de basis voor het uitwerken van de 

aansprakelijkheid die volgt uit de overeenkomst voor de aannemer en de architect.478 De 

gemeenrechtelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid zijn van toepassing zolang de werken in 

uitvoering zijn en niet werden aanvaard door de bouwheer/opdrachtgever. De aannemer en de architect 

kunnen derhalve aansprakelijk worden gesteld wegens het niet, het niet tijdig of het gebrekkig 

uitvoeren van de overeenkomst.479 Deze aansprakelijkheid heeft zowel betrekking op hetgeen in de 

overeenkomst is opgenomen, als op de verplichtingen die volgen uit het beroep van aannemer en 

architect, met inachtneming van de deontologische regelen.480 Voornoemde beroepsverplichtingen 

worden in de regel door gebruiken bepaald. Als toetssteen voor de beroepsaansprakelijkheid geldt 

datgene wat van een modaal vakman mag worden verwacht.481

 

 Zo kan de architect ook aansprakelijk 

worden gesteld indien hij handelingen stelt die niet stroken met de bepalingen zoals gesteld in het 

Reglement van Beroepsplichten. 

Inzake het aantonen van een tekortkoming of fout, geldt het principe “wie eist, bewijst”.482

 

 Dit 

betekent concreet dat indien de bouwheer zich geconfronteerd ziet met een gebrek in de bouw, hij het 

bewijs zal moeten leveren dat aan de aannemer een toerekenbare tekortkoming kan worden verweten. 

106. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid van de aannemer wordt in de regel een onderscheid 

gemaakt op basis van het ogenblik waarop het schadeverwekkend feit zich voordoet, te weten voor of 

na de aanvaarding van de werken door de bouwheer. Deze aanvaarding vormt een cruciaal punt met 

betrekking tot het bepalen van de aard van de aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer. In de 

periode tijdens dewelke de werken nog in uitvoering zijn, met name de periode voorafgaand aan de 

aanvaarding van de werken door de bouwheer, spelen de regels inzake contractuele aansprakelijkheid. 

Na de definitieve oplevering, te weten wanneer de bouwheer de werken heeft aanvaard, eindigt in 

principe de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, en begint een bijzondere 

aansprakelijkheid, met name de tienjarige aansprakelijkheid, te lopen.483

                                                      
478 Art 1137 iuncto art. 1146 B.W. 

 

479 Art 1137, 1146 en 1789 B.W. 
480 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 390. 
481 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 1. 
482 Art 1315 B.W. 
483 W. GOOSSENS, “De aansprakelijkheid van de aannemer”, in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS, A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2004, 885. 
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4.1.1. De contractuele aansprakelijkheid van de aannemer 

107. Tijdens de periode voorafgaand aan de aanvaarding van de werken gelden de 

gemeenrechtelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid.484

4.1.2. De aansprakelijkheid van de aannemer na de aanvaarding van de werken 

 Op de aannemer rust een contractuele 

aansprakelijkheid die verband houdt met de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst tot 

dewelke aannemer en bouwheer zich jegens elkaar hebben verbonden. 

108. Door de aanvaarding van de werken is de aannemer bevrijd van zijn contractuele 

verplichtingen en is hij in principe ontheven van zijn aansprakelijkheid voor de lichte zichtbare 

gebreken.485 Vanaf de aanvaarding van de werken kan hij derhalve enkel nog aansprakelijk worden 

gesteld voor de verborgen gebreken die de stevigheid van de bouwwerken niet aantasten enerzijds en 

de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten.486

4.1.2.1. Aansprakelijkheid voor de verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw 
niet aantasten 

 

109. Ingevolge het princiepsarrest zoals gewezen door het Hof van Cassatie dd. 25 oktober 1985 is 

thans algemeen aanvaard dat de aannemer, na de aanvaarding van de werken door de bouwheer, nog 

steeds aansprakelijk is voor de verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw niet aantasten.487 

Meerdere arresten hebben deze zienswijze bevestigd.488 Het betreft hier gebreken die niet onder het 

toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen, maar op zich wel voldoende zwaar 

doorwegen opdat de bouwheer niet tot aanvaarding zou zijn over gegaan, mocht hij, ten tijde van de 

bewuste aanvaarding van de werken weet hebben gehad van het bestaan van dit gebrek of van de 

toekomstige gevolgen ervan.489 Belangrijk hierbij is dat het gebrek waarvan sprake, verborgen was, 

i.e. dat het minstens in de kiem moet hebben bestaan ten tijde van de oplevering van de werken.490

 

 

Net zoals bij de koopovereenkomsten betreft dit een bijzondere waarborgverbintenis, dewelke een 

hoofdverplichting aan de zijde van de aannemer uitmaakt. De aannemer moet aldus, volgens de 

                                                      
484 M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966,333. 
485 W. GOOSSENS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, Die Keure, 2003, 
1005. 
486 G. BRICMONT, La responsabilité des architecte et entrepreneur, Brussel, Maison Ferdinand Larcier, 1971, 
67 ; voor een meer uitgebreide bespreking van de tienjarige aansprakelijkheid zie infra nr. 120 e.v. 
487 Cass. 25 oktober 1985, RW 1988-89, 670, noot C. VAN SCHOUBROECK, T. Aann. 1986, 204, noot J. 
EMBRECHTS. 
488 Zie onder meer Cass. 18 mei 1987, RW 1988-89, 1124; Cass. 15 september 1994, RW, 1995-96, 454. 
489 M. SCHOUPS en C. DE SMEDT-QUINTELIER, “Aanneming en aansprakelijkheid”, in S. SROKA en F. 
JUDO (Edt.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 52. 
490 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1540. 
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rechtspraak, de bouwheer vrijwaren voor verborgen gebreken.491 Een belangrijk verschilpunt tussen 

koop en aanneming is evenwel dat de verplichting bij de koopovereenkomst om de vordering in te 

stellen “binnen korte termijn” overeenkomstig de bepalingen van artikel 1648 B.W. niet van 

toepassing is op de aannemingsovereenkomst.492 Het volstaat dat de vordering wordt ingesteld binnen 

een redelijke termijn,493 waarbij het aan de rechter toekomt te oordelen of de vordering al dan niet 

tijdig werd ingesteld.494

 

 

De bepalingen inzake het gemene aannemingsrecht, zoals vervat in het Burgerlijk Wetboek stellen ter 

zake dat de aannemer dient in te staan voor het herstel van het gebrek. De aannemer is er immers, 

conform de inhoud van zijn overeenkomst met de bouwheer, toe gehouden een deugdelijk en stevig 

werk af te leveren.495 De garantie uit het gemeen recht biedt evenwel geen mogelijkheid aan de 

bouwheer om op de aanvaarding terug te komen. Door de werken te aanvaarden heeft hij immers de 

zichtbare gebreken aanvaard.496

 

 

110. De verbintenis tot het nakomen van deze bijzondere waarborg is op een exclusieve manier 

verzekerd om er maximaal voor te zorgen dat de bouwheer zo min mogelijk schade zal lijden. De 

verplichting tot het afleveren van een deugdelijk werk, wordt namelijk ondersteund door drie 

waarborgverplichtingen in hoofde van de aannemer. Deze garantie is aldus een bijkomende en 

zelfstandige verbintenis die voortvloeit uit de wet.497 Deze bijzondere verplichtingen omvatten 

vooreerst een voorlichtingsplicht, een voorzorgsplicht en tenslotte een herstelplicht.498 De herstelplicht 

loopt verder dan de overeenkomst zelf, ook al heeft deze een einde genomen op het ogenblik van de 

definitieve oplevering van de werken. Het loutere feit dat de bouwheer zijn goedkeuring verleende aan 

de oplevering en de uitgevoerde werken heeft aanvaard, doet geenszins afbreuk aan deze 

waarborgverbintenis.499

 

  

De bijzondere garantie volgt immers uit de onzekerheid die bestaat omtrent de deugdelijkheid en de 

duurzaamheid van het goedgekeurde werk, dewelke pas zullen kunnen worden beoordeeld indien de 

                                                      
491 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 436. 
492 Cass. 15 september 1994, RW 1995-96, 454, noot; Cass. 8 april 1988, T. Aann., 1989, 301; Cass. 15 
september 1994, RW 1995-96, 454, noot. 
493 K. VANHOVE, “De proceduretermijn voor een gedwongen vrijwaringsvordering wegens lichte verborgen 
gebreken inzake aanneming” (noot onder Cass. 14 november 2008), RW 2009-10, 1225; S. MOSSELMANS, 
“Gelijke waarborg- en proceduretermijn voor alle ernstige gebreken in de zin van de artikelen 1792 en 2270 
BW” (noot onder Cass. 2 februari 2006), RW 2005-06, 1590. 
494 Antwerpen 5 juni 2000, TBO 2008, 190, noot K. UYTTERHOEVEN. 
495 Cass. 12 januari 1995, AJT 1995-96, noot J. VANBELLE. 
496 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.2. 15. 
497 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 441. 
498 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 438. 
499 Antwerpen 11 december 1995, AJT 1997-98, noot J. VANBELLE. 
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bouwwerken de tand des tijds hebben doorstaan.500 Zij kan dus beschouwd worden als een soort van 

verzekering in zoverre zij garandeert dat de hoofdverplichting, zijnde een deugdelijk werk afleveren, 

zal worden nagekomen ingeval de definitieve uitvoering ervan onzeker is.501 Bouwschade maakt nu 

eenmaal deel uit van een proces, dat niet van de ene dag op de andere, a fortiori zich al van in den 

beginne, zou manifesteren. De aannemer is ertoe gehouden de schade die het rechtstreeks gevolg is 

van een verborgen gebrek te vergoeden.502

 

 

111. De toepassing van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake vrijwaring voor verborgen 

gebreken, geldt enkel inzoverre het gebreken betreft die de stevigheid van het gebouw niet in gevaar 

brengen. Het Hof van Cassatie heeft in haar princiepsarrest van 25 oktober 1985503 duidelijk gesteld 

dat de goedkeuring van de werken door de bouwheer, de aannemer niet vrijstellen van zijn 

aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in zoverre deze geen bedreiging vormen voor de 

stevigheid van het gebouw of een essentieel bestanddeel ervan. Deze aansprakelijkheid voor verborgen 

gebreken behelst niet enkel de gebreken aan de materialen504, ook voor loutere uitvoeringsfouten kan 

de aannemer, zelfs na de aanvaarding van de werken door de bouwheer, aansprakelijk worden 

gesteld.505 De aannemer of de architect die op grond van de verborgen gebreken in aansprakelijkheid 

wordt aangesproken, kan zich enkel van zijn verplichting tot herstel bevrijd zien, indien hij kan 

aantonen dat ter zake op hem geen garantieplicht voor het verborgen gebrek rust, of ingeval van 

overmacht.506

 

 

Vereist is dat het gebrek ten tijde van de aanvaarding “verborgen” was. De bewijslast van het 

verborgen karakter rust op de bouwheer. Naast het bestaan van het gebrek moet deze bovendien ook 

kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van een fout van de aannemer. 

 

112. De regel inzake de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is van suppletief recht, in 

tegenstelling tot de bepalingen van artikel 1792 en 2270 B.W. De garantieverplichting volgt uit de 

overeenkomst. Dit impliceert dat partijen vrij zijn hun contractuele aansprakelijkheid inzake verborgen 

gebreken uit te breiden of te beperken.507

                                                      
500 G. BAERT, Aanneming van werk”, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 441. 

 

501 G. BAERT, Aanneming van werk”, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 439. 
502 Cass. 18 mei 1987, RW, 1988-89, 1124, Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47, noot. 
503 Cass. 25 oktober 1985, RW 1988-89, 670, noot C. VAN SCHOUBROECK. 
504 Cass. 25 oktober 1985, RW 1988-89, 670, noot C. VAN SCHOUBROECK; Rb Antwerpen, 9 november 2006, 
TBO 2007, afl. 5, 196. 
505 Cass. 18 mei 1987, RW 1988–89, 1124, noot. 
506 Rb. Brussel 11 juni 1996, JLMB 1998, 183. 
507 Cass. 9 april 1970, RW 1970-71, 169; W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid 
van aannemer en architect: tendenzen in de recente rechtsleer en rechtspraak”, JT 2000-01, 53. 
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4.1.2.2. De procedure- en de waarborgtermijn 

113. Wat betreft de geldende termijnen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds 

de waarborg- en anderzijds de proceduretermijn. In zijn arrest van 4 april 2003 oordeelde het Hof van 

Cassatie evenwel dat de gemeenrechtelijke tienjarige termijn, bij toepassing van de artikelen 1792 en 

2270 BW betrekking heeft op beide voornoemde termijnen.508

 

 Toch is het niet onbelangrijk het 

onderscheid tussen beide termijnen juist in te schatten. 

De waarborgtermijn betreft de termijn binnen dewelke de aannemer kan worden aangesproken in 

aansprakelijkheid voor het verborgen gebrek.509 Deze termijn werd, overeenkomstig de 

gemeenrechtelijke verjaringstermijn van persoonlijke vordering vastgelegd op tien jaar.510 Door de 

inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998511 en de invoeging van artikel 2262 bis B.W. verjaren 

thans alle persoonlijke vorderingen door verloop van tien jaar. De termijn neemt een aanvang vanaf de 

aanvaarding van de werken.512 Grove schuld, opzet of bedrog veranderen de rechtsaard van deze 

aansprakelijkheid niet. Ter zake maakt men aldus geen onderscheid tussen uitvoering van de 

overeenkomst te goeder, dan wel te kwader trouw. De garantieplicht is immers van contractuele 

aard.513

 

 

De proceduretermijn daarentegen omvat de termijn waarbinnen de bouwheer, na kennis te hebben 

genomen van het verborgen gebrek, zijn vordering dient in te stellen opdat deze nog ontvankelijk zou 

zijn.514 Recent oordeelde het Hof van Cassatie echter dat het volstaat dat de vordering op grond van 

artikel 1792 B.W. wordt ingesteld binnen de tien jaar. Zulks impliceert dat het Hof het zelfs niet meer 

noodzakelijk acht dat de vordering wordt ingesteld binnen een redelijke termijn.515 Inzake de tienjarige 

aansprakelijkheidstermijn zijn de procedure- en de waarborgtermijn dezelfde, te weten tien jaar.516

Deze visie wordt echter niet door alle rechtspraak eenduidig gevolgd. Zo oordeelde het Hof van 

Beroep te Gent de vordering betreffende een verborgen gebrek dat onder het toepassingsgebied van de 

tienjarige aansprakelijkheid viel, ontoelaatbaar was gelet op het feit dat de bouwheer na het definitieve 

 

                                                      
508 Cass. 4 april 2003, TBO 2004, 43, noot W. GOOSSENS. 
509 W. GOOSSENS, “Knelpunten – Aanneming van werk”, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (eds.), 
Knelpunten Dienstencontracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, 24. 
510 W. GOOSSENS, “Tienjarige aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader 
van de aannemingsovereenkomst: twee onderscheiden aansprakelijkheidsgronden” (noot onder Cass. 4 april 
2003), TBO 2004, 45. 
511 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, B.S. 17 juli 1998. 
512 Art. 2262bis B.W. 
513 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 412; infra nr. 158. 
514 S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere 
overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006)”, TPR 2008, 1707. 
515 Cass. 2 februari 2006, NjW 2006, 218; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 
2001, 179. 
516 Cass. 4 april 2003, TBO 2004, 43, noot W. GOOSSENS. 
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deskundigenverslag maandenlang had gewacht om zijn vordering in te stellen.517 Het Hof van Cassatie 

heeft dit arrest evenwel vernietigd.518

 

 

114. Anders is het evenwel gesteld met de vorderingen betreffende verborgen gebreken die de 

stevigheid van het gebouw niet aantasten. Deze moeten wel binnen een redelijke termijn worden 

gesteld.519 Ter zake oordeelde het Hof van Cassatie dat de bouwheer actie moet ondernemen binnen 

een redelijke termijn. Ook lagere rechtspraak paste dit principe toe en stelde ter zake dat indien de 

bouwheer nalaat tijdig zijn vordering op grond van verborgen gebreken in te stellen, zulks kan worden 

geïnterpreteerd als een stilwijgende aanvaarding van de situatie, met inbegrip van de aanwezige 

gebreken.520 Het komt aan de rechter toe te oordelen of de benadeelde bouwheer deze redelijke termijn 

heeft laten verstrijken.521 De tijdigheid van het instellen van de vordering moet in concreto door de 

feitenrechter worden beoordeeld in functie van de concrete omstandigheden van de zaak, te weten 

onder meer de aard van de werken en de aanwezige gebreken, eventuele buitengerechtelijke 

handelingen die reeds door de benadeelde bouwheer werden ondernomen, de evolutie van de schade 

en diens meer.522 Mijns inziens kan de verplichting tot het instellen van de vordering binnen een 

redelijke termijn gekaderd worden binnen de schadebeperkingsplicht. De schadebeperkingsplicht kan 

op haar beurt dan weer gesitueerd worden in het licht van de verplichting tot het uitvoeren van 

overeenkomsten te goeder trouw.523 Deze verplichting houdt onder meer in dat de bouwheer - 

schuldeiser geen aanspraak kan maken op integrale vergoeding van de schade, indien hij zelf, zoals 

van een goed huisvader mag worden verwacht, geen initiatief heeft genomen om de schade te 

voorkomen of te beperken. De bouwheer dient in casu zelf in te staan voor dat deel van de schade dat 

te wijten is aan het miskennen van deze schadebeperkingsplicht. De bewijslast van de tekortkoming 

van de bouwheer in deze verplichting, met name dat deze de schade verder heeft laten evolueren, rust 

op de aannemer.524

 

 

 

                                                      
517 W. GOOSSENS, “Tienjarige aanprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van 
de aannemingsovereenkomst: twee onderscheiden aansprakelijkheidsgronden” (noot onder Cass. 4 april 2003), 
TBO 2004, 45. 
518 Cass. 4 april 2003, TBO 2004, 43, noot W. GOOSSENS. 
519 S. MOSSELMANS, “Gelijke waarborg- en proceduretermijn voor alle ernstige gebreken in de zin van de 
artikelen 1792 en 2270 BW” (noot onder Cass. 2 februari 2006), RW 2005-06, 1591. 
520 Brussel 8 juni 2006, JT 2007, afl. 6267, 382; Antwerpen 5 juni 2000, TBO 2008, afl. 5, 190, noot K. 
UYTTERHOEVEN. 
521 S. MOSSELMANS, “Gelijke waarborg- en proceduretermijn voor alle ernstige gebreken in de zin van de 
artikelen 1792 en 2270 BW” (noot onder Cass. 2 februari 2006), RW 2005-06, 1591. 
522 Rb. Antwerpen 9 november 2006, TBO 2008, afl. 5, 196. 
523 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak (1981-
1992).Verbintenissen”, TPR 1994, 466. 
524 Cass. 22 maart 1985, RW, 1986-87, 851. 
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4.1.3. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de aannemer 

115. Wat betreft de buitencontractuele aansprakelijkheid dient verwezen naar de artikelen 1382 – 

1383 B.W. De aannemer die fouten maakt, waardoor schade ontstaat in hoofde van derden, dient deze 

uiteraard te vergoeden.525

 

 

De beoordeling van de buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer omvat 

enerzijds de inbreuken op de algemene zorgvuldigheidsnorm en anderzijds de inbreuken op een 

wettelijke norm of technische norm.526

4.2. De aansprakelijkheid van de architect 

 

4.2.1. De contractuele aansprakelijkheid van de architect 

4.2.1.1. De aansprakelijkheidsregeling voorafgaand aan de aanvaarding van de werken 

116. De contractuele aansprakelijkheid van de architect voor de aanvaarding van het project wordt, 

zoals hierboven reeds aangehaald in het kader van de aanneming, geregeld overeenkomstig de 

gemeenrechtelijke bepalingen (art 1146 – 1155 B.W.).  

 

Het komt aan de feitenrechter toe te oordelen of er sprake is van een middelen- dan wel een 

resultaatsverbintenis.527 Evenwel aanvaarden rechtspraak en rechtsleer doorgaans dat enkel in het 

kader van het onderzoek naar de bodemgesteldheid en het ontwerp van de plannen op de architect een 

resultaatsverbintenis rust.528

 

 Dit houdt in dat hij terdege moet nagaan dat de woning voldoet aan de 

voorwaarden met betrekking tot stabiliteit, waterdichtheid, en isolatie. 

De overige verbintenissen in hoofde van de architect zijn doorgaans slechts inspanningsverbintenissen. 

Zulks is onder meer het geval voor de bijstand en de controleverplichting op de uitvoering van de 

werken.529 De bouwheer zal in deze situaties steeds het bewijs moeten leveren dat de architect niet alle 

inspanningen heeft geleverd die van een normaal voorzichtig en redelijk architect konden worden 

verwacht.530

 

 

                                                      
525 J.H. HERBOTS en C. PAUWELS, “Overzicht van rechtspraak (1982-1987). Bijzondere Overeenkomsten”, 
TPR, 1989, 1348. 
526 W. GOOSSENS, “De aansprakelijkheid van de aannemer” in K. DEKETELAERE, M. SCHOUPS en A. 
VERBEKE (eds.), Handboek Bouwrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2004, 895.  
527 Cass. 5 december 2002, RW 2005-06, afl. 11, 420. 
528 Brussel 26 oktober 1990, JLMB 1992, 364, noot P.H. 
529 Brussel 17 maart 2009, TBO 2009, afl. 4, 185. 
530 Infra nr. 31. 
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Als gevolg van de hoegrootheid van de aan de architect toevertrouwde taken, volgen in zijn hoofde 

een aantal verplichtingen, waarvoor de architect, bij tekortkoming aansprakelijk kan worden gesteld. 

4.2.1.2. De aansprakelijkheidsregeling na de aanvaarding van de werken door de 
bouwheer 

116. Architecten blijven ook, net als de aannemers, na de aanvaarding van de werken aansprakelijk 

gedurende een termijn van tien jaar, op grond van art 1792 en art 2270 B.W., indien de bouwwerken 

waarvoor zij prestaties hebben geleverd als architect, geheel of gedeeltelijk teniet gaan.531 Men 

aanvaardt doorgaans dat deze termijn van tien jaar, een termijn van openbare orde is, wat impliceert 

dat partijen hier niet van kunnen afwijken.532 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 oktober 

2001 bevestigt dat de tienjarige aansprakelijkheid van de architect een persoonlijke aansprakelijkheid 

is533 die rechtstreeks voortvloeit uit het wettelijk monopolie van de architect en de daarmee verband 

houdende verplichting tot bouwbijstand.534

 

  

De architect is als vrije beroepsbeoefenaar in principe enkel tot aansprakelijkheid gehouden indien hij 

op grond van een overeenkomst, ten bezwarende titel zijn diensten heeft gepresteerd.535 Het loutere 

feit dat hij evenwel voor zijn prestaties geen vergoeding vraagt of ontvangt, geeft geen aanleiding tot 

verval van zijn aansprakelijkheidsplicht. Zulks impliceert dat een architect die onder het mom van een 

vriendendienst tegen een lager tarief prestaties verricht tevens gehouden blijft de wettelijke en 

deontologische verplichtingen die op de architect rusten, na te leven.536 Hij blijft dus aansprakelijk 

voor eventuele gebreken die uit deze geleverde diensten voortvloeien.537

 

 Het feit dat de architect 

slechts een beperkt honorarium ontvangt, verandert in se niets aan de eigenlijke aard van de 

verbintenis. 

117. Daarnaast blijven ook architecten aansprakelijk voor de lichte en verborgen gebreken die zich 

manifesteren na de aanvaarding van de werken door de bouwheer. Deze aansprakelijkheid heeft 

betrekking op tekortkomingen die niet onder de bepalingen van de tienjarige aansprakelijkheid komen 

te vallen, maar op zich wel voldoende ernstig zijn zodat, indien de opdrachtgever ten tijde van de 

aanvaarding weet had gehad van deze tekortkomingen, hij de oplevering niet had aanvaard.538

 

 

                                                      
531 Cass. 15 september 1994, JT 1995, 68. 
532 Antwerpen 4 november 2008, NjW 2008, afl. 193, 930, noot S. MAES. 
533 Arbitragehof 10 oktober 2001, JLMB 2001, afl. 42, 1816, noot B. LOUVEAUX. 
534 M. SCHOUPS en C. DE SMEDT-QUINTELIER, “Aanneming en aansprakelijkheid”, in S. SROKA en F. 
JUDO (Edt.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 60. 
535 Infra nr. 84. 
536 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 4.  
537 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 503. 
538 Cass. 27 februari 2003, Pas. 2003, afl. 2, 422; infra nr. 109. 
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4.2.2. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de architect 

118. Met betrekking tot de buitencontractuele aansprakelijkheid vormen de artikelen 1382 – 1383 

B.W. de basis. De architect staat in voor de schade die veroorzaakt wordt door zijn handelen of 

verzuimen. De voorwaarde inzake de toepassing van voornoemde artikelen is er in gelegen dat er een 

tekortkoming bestaat in het nakomen van de algemene zorgvuldigheidsplicht, die aan eenieder en in 

deze gevallen meer bepaald aan de professionele architect, wordt opgelegd. De fout moet bovendien 

verplicht een andere schade hebben veroorzaakt dan deze die te wijten is aan de slechte uitvoering van 

de onderliggende overeenkomst.539

 

 

De tienjarige aansprakelijkheid, zoals deze geldt in het kader van de contractuele tekortkoming van de 

architect is niet van toepassing inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid.540

4.2.3. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect 

 De reden hiervoor is 

dat de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeenkomst zelf en als dusdanig een 

contractuele waarborgverbintenis uitmaakt. 

119. In de gevallen waar de architect het beroepsgeheim miskent en daarbij geheimen waarvan hij 

in de uitoefening van zijn beroep kennis heeft gekregen, prijsgeeft,541 of in situaties waarbij de 

architect zijn toestemming verleent om zijn persoonlijk architectennummer542

                                                      
539 Cass. 4 juli 1971, RW, 1971-72, 371; Cass. 7 december 1973, RW, 1973-74, 1597, noot J. HERBOTS, Cass. 8 
april 1983, RW, 1983–84, 163, noot J. HERBOTS, Cass. 23 mei 1997, RW 1998- 99, 681. 

, tegen vergoeding te 

laten plaatsen op ontwerpen die niet van zijn hand zijn, kan deze strafrechtelijk worden 

gesanctioneerd.  

540 Cass. 5 februari 1981, Arr.Cass., 1980 – 81, 632. 
541 Art 458 Sw. 
542 Cass. 30 maart 1976, Arr. Cass. 1976, 877. 
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5. De tienjarige aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer en 
de architect 

5.1. De algemene principes van de tienjarige aansprakelijkheid 

120. Het Burgerlijk Wetboek wijdt aan de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de 

architect niet meer dan twee artikelen, dewelke hun oorsprong vinden in het gewoonterecht van 

Parijs.543 Pas tegen het einde van de zeventiende eeuw vond de tienjarige waarborgtermijn in hoofde 

van metselaars, timmerlieden en dakdekkers ingang in het gewoonterecht van Parijs. Voorheen 

dienden de bouwmeesters, thans de aannemer en de architect, persoonlijke en zakelijke zekerheden te 

stellen als garantie voor het nakomen van hun verbintenissen.544

 

 

Art 1792 B.W. stipuleert dat indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of 

gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs indien dit te wijten is aan ongeschiktheid van 

de grond, de architect en de aannemer, voor elk zijn deel, gedurende tien jaar aansprakelijk zijn. 

Vervolgens bepaalt artikel 2270 B.W. dat de aansprakelijkheid van de aannemer en de architect, die 

volgen uit artikel 1792 B.W. ophoudt na verloop van een termijn van tien jaren. Beide artikelen 

vormen dan ook in dit opzicht een onafscheidelijk duo en moeten samen worden gelezen.545

5.2. De onderscheiden verplichtingen in hoofde van architect en 
aannemer 

 

5.2.1. Algemene principes 

121. De garantieverplichtingen in hoofde van de aannemer en de architect zijn persoonlijke 

verbintenissen waardoor ze dan ook als een persoonlijke schuld worden beschouwd.546 Het 

persoonlijk karakter komt voort uit het gegeven dat de verbintenissen van enerzijds aannemer en 

anderzijds de architect, elk afzonderlijk een andere zaak tot voorwerp hebben.547 In algemene termen 

is de architect verantwoordelijk voor conceptfouten548 en de aannemer op zijn beurt aansprakelijk voor 

uitvoeringsfouten.549

                                                      
543 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 460. 

 Beiden hebben zich jegens de bouwheer ertoe verbonden, voor wat hun 

onderscheiden opdrachten betreft, hun verplichtingen conform de overeenkomst uit te voeren. De 

544 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 460. 
545 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 1034. 
546 Vergelijk G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 508 met J.H. HERBOTS, C. 
PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 
1997, 1045. 
547 Brussel 15 februari 1996, JLMB, 1996, 1482. 
548 Cass. 9 april 1970, RW 1970-71, 169; Brussel 3 juni 1992, T. Aann. 1998, 47; Brussel 3 maart 1977, Res. Jur. 
Imm. 1979, 87. 
549 Cass. 27 oktober 2006, TBO 2007, afl. 1, 34, noot. 
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architect en de aannemer hebben zich dus op grond van afzonderlijke overeenkomsten, met 

onderscheiden inhoud, met de bouwheer verbonden. Tussen de aannemer en de architect bestaat 

onderling geen contractuele band.550 Ten opzichte van elkaar verhouden zij zich derhalve als 

derden.551

 

 

Het bovenvermelde indachtig mag het niet verwonderen dat een procedure ingesteld tegen louter en 

alleen de architect op grond van artikel 1792 B.W. en 2270 B.W., geen uitwerking kan hebben op de 

tienjarige aansprakelijkheidstermijn van de aannemer, en vice versa.552 Daarenboven kan een dading 

gesloten tussen bouwheer en aannemer geen rechten of verplichtingen doen ontstaan in hoofde van de 

architect.553 Zij zijn er immers beiden toe gehouden om, elk volgens zijn contract met de bouwheer, te 

zorgen dat het bouwwerk conform de overeenkomst wordt uitgevoerd.554

5.2.2. De verplichtingen in hoofde van de architect 

 Zij dragen derhalve elk een 

eigen verantwoordelijkheid voor de goede en tijdige uitvoering van hun verplichtingen. 

Zie supra nr. 89 e.v. 

5.2.3. De verplichtingen in hoofde van de aannemer 

Zie supra nr. 32 e.v. 

5.2.4. In het bijzonder: de verplichtingen in hoofde van de aannemer-specialist 

122. Volledigheidshalve maak ik kort melding van de “speciale” aansprakelijkheid die rust op de 

aannemer-specialist, welke uit hoofde van zijn bijzondere vakkennis een zwaardere aansprakelijkheid 

draagt, in vergelijking met de “gewone” aannemer.555 Doorgaans worden de verbintenissen in hoofde 

van de aannemer-specialist gekwalificeerd als resultaatsverbintenissen.556

                                                      
550 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.3. 22. 

 Indien de gespecialiseerde 

aannemer in hoofde van zijn bijzondere kennis ontwerpfouten niet ter kennis brengt aan de architect of 

551 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., IV.1. 20. 
552 Brussel 10 april 1997, T. Aann. 1997, 343. 
553 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 508. 
554 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 415. 
555 P. BOGAERT en A. DEVROE, “De aannemer-specialist in het bouwbedrijf – enkele tendensen uit de 
rechtspraak”, Jura Falc. 1981-82, 445; S. STIJNS, B. TILLEMAN, W. GOOSSENS, B. KOHL, E. 
SWAENEPOEL en K. WILLEMS, “Bijzondere overeenkomsten: Koop en Aanneming (1999-2006), TPR 2008, 
1694. 
556 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 25. 
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aan de bouwheer, kan hij medeaansprakelijk worden gesteld voor de fouten die te wijten zijn aan een 

gebrekkige constructie, ook al reikt dit verder dan contractueel in zijn opdracht is bepaald.557

 

 

De aannemer-specialist is tot drie verbintenissen gehouden.558 Ten eerste rust op hem een 

meldingsplicht betreffende de ontwerpen die hem, omwille van zijn bijzondere vakkennis, worden 

voorgelegd met het oog op het opspeuren van vergissingen, misrekeningen, gevaren of eventuele 

tekortkomingen. Voorts bestaat in zijn hoofde een samenwerkingsplicht met de overige partners die 

betrokken zijn bij het bouwproject. Indien zulks nodig blijkt te zijn, dient hij eventuele suggesties of 

mogelijke alternatieven voor te stellen aan de architect en/of de bouwheer. De geopperde alternatieven 

uitgebracht door de aannemer-specialist zijn evenwel niet bindend. De uiteindelijke beslissing om de 

suggesties al dan niet te verwerken in de definitieve uitvoeringsplannen, rust op de initiële architect-

ontwerper die aansprakelijkheid inzake conceptfouten draagt. Tenslotte kent de specialist-aannemer de 

weigeringsplicht indien hem wordt gevraagd een verkeerd ontwerp daadwerkelijk om te zetten in de 

praktijk. Enkel bij echt extreme gevallen moet de aannemer-specialist de opdracht weigeren, om niet 

het risico te lopen achteraf aansprakelijk te kunnen worden gesteld.559

 

 

Zo besliste het Hof van Beroep te Brussel dat de aannemer-specialist in sanitaire installaties 

aansprakelijk is daar hij verzuimd heeft om de buizen voor de centrale verwarming van voldoende 

isolatie in de ondervloer te voorzien. In hoofde van diens bijzondere beroepskennis diende de sanitair 

installateur op de hoogte te zijn van de noodzaak tot het aanbrengen van dergelijke isolatiematerialen. 

Het gevolg van de ontbrekende of onvoldoende isolatie was dat na verloop van tijd de buizen 

onderhevig waren aan corrosie, met alle schadeposten van dien. Het Hof kwam tot de beslissing dat de 

aannemer- specialist zijn aansprakelijkheid niet kon afschuiven op de architect, hoewel deze laatste 

een dergelijke isolatie niet had voorzien in de ontwerpen. De aannemer-specialist draagt, gelet op zijn 

bijzondere vakkennis en beroepsbekwaamheid, de verantwoordelijkheid voor de door de bouwheer 

geleden schade.560

 

 Op de aannemer-specialist rust bijgevolg een vermoeden van bijzondere vakkennis.  

123. Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de aansprakelijkheden van beide bouwactoren vaak 

met elkaar verstrengeld zijn. Het is voor de bouwheer dan ook niet steeds even eenvoudig uit te 

maken, tegen wie hij zijn vordering dient in te stellen.561

                                                      
557 P. BOGAERT en A. DEVROE, “De aannemer-specialist in het bouwbedrijf – enkele tendensen uit de 
rechtspraak”, Jura Falc. 1981-82, 439. 

 De bouwheer die zowel de aannemer als de 

architect aansprakelijk wil stellen in het raam van artikel 1792 B.W. dient voor het verstrijken van de 

558 Zie hierover G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. VI.1. 
25. 
559 Brussel 13 september 2007, Res. Jur. Imm. 2007, afl. 4, 299. 
560 Brussel 8 mei 1980, T. Aann., 1981, 141 met noot M.A. FLAMME. 
561 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 7. 
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proceduretermijn een vordering in te stellen tegen beiden.562 Algemeen aanvaardt rechtspraak en 

rechtsleer dat beiden sowieso aansprakelijk zijn voor knoeiwerk.563 De architect is aansprakelijk 

wegens onvoldoende of onnauwkeurige controle over de uitvoering van de werken, de aannemer 

ingevolge onbekwaamheid en het niet handelen zoals van een zorgvuldig persoon mag worden 

verwacht.564 De bewijslast van de fout of de tekortkoming in hoofde van de aannemer en/of de 

architect rust op de bouwheer.565 Ook hier vindt derhalve de regel “wie eist, bewijst” toepassing.566

5.2.5. De veroordeling in solidum bij samenloop van fout 

  

124. In de regel bindt een overeenkomst één schuldeiser aan één schuldenaar.567 Zoals in de 

inleiding reeds uiteengezet kenmerkt het bouwproces zich door de vele rechtssubjecten die bij de 

uitwerking ervan betrokken zijn. Als uitgangspunt geldt dan dat de verschuldigde prestaties van 

rechtswege onder de schuldeisers wordt verdeeld, hetgeen betekent dat iedere schuldeiser in principe 

niet meer dan zijn aandeel kan vorderen en iedere schuldenaar tot niets meer dan zijn deel is 

gehouden.568 De uitzonderingen op het principe van de deelbaarheid van verbintenissen zijn de 

ondeelbaarheid, de hoofdelijkheid en de verbintenis in solidum. Uit het voorgaande volgt dat 

rechtsleer en rechtspraak lange tijd hebben erkend dat er tussen de aannemer en de architect, geen 

hoofdelijkheid kan bestaan met betrekking tot hun onderscheiden contractuele aansprakelijkheid voor 

eenzelfde schadegeval.569 Hoofdelijkheid wordt niet vermoed maar moet uitdrukkelijk bedongen zijn 

of bij wet zijn opgelegd.570

 

 

125. Het Pakhuismeesterenarrest van 15 februari 1974 zorgde voor een ommezwaai in het 

rechtsdenken. Het Hof van Cassatie bevestigde met dit arrest dat wanneer de schade haar oorsprong 

vindt in een gemeenschappelijke gepleegde fout door verschillende personen waarbij zonder de fout 

van één van hen, de fouten van de anderen niet zouden hebben volstaan om de gehele schade te 

veroorzaken, elk van hen tegenover de benadeelde ertoe gehouden is de gehele schade te vergoeden.571

                                                      
562 Cass. 27 oktober 2006, TBO 2007, afl. 1, 34, noot; infra nr. 121. 

 

Met deze rechtspraak werd de veroordeling in solidum als algemeen rechtsbeginsel van toepassing 

563 Brussel 26 november 1998, T. Aann. 1999, 322; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. VI.1. 23. 
564 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 418. 
565 Cass. 15 december 1995, T. Aann. 1997, 177, noot A. DELVAUX. 
566 Art. 1315 B.W. 
567 W. VAN GERVEN en S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boekdeel 3), Leuven, Acco, 2005, 414. 
568 Rb. Hasselt 14 maart 1989, TBBR 1989, 412; W. VAN GERVEN en S. STIJNS, Verbintenissenrecht 
(Boekdeel 3), Leuven, Acco, 2005, 415. 
569 M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 745; G. BAERT, 
Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 425. 
570 Art 1202 B.W. 
571 Cass. 15 februari 1974, RW 1973-74, 1715, noot F. DUMON. 
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verklaard op het vlak van de contractuele aansprakelijkheid.572 Aldus wordt de in solidum 

aansprakelijkheid tussen aannemer en architect aanvaard.573 Voorheen was dit reeds het geval met 

betrekking tot strafrechtelijk beteugelde delicten, waarbij artikel 50 Sw. slechts een toepassing zou zijn 

van dit algemeen rechtsbeginsel.574

 

 

Het oorzakelijk verband tussen fout en schade moet hoe dan ook aanwezig zijn.575 Krachtens de leer 

van de equivalentie van de oorzaken tussen fout en schade wordt elke fout of tekortkoming die heeft 

bijgedragen tot de schade, geacht deze schade op zichzelf te hebben veroorzaakt.576

 

 

Bijgevolg zijn alle betrokkenen die fouten hebben gemaakt die mee aan de basis liggen van het 

ontstaan van het schadegeval en dus als oorzaak van dezelfde schade kunnen worden aangemerkt, 

ertoe gehouden de gehele schade te vergoeden.577 Met andere woorden, van zodra aan de basis van de 

vastgestelde gebreken zowel een conceptuele tekortkoming als een uitvoeringsfout ligt, moet de 

verantwoordelijkheid hiervoor in solidum worden toegerekend aan respectievelijk de architect en de 

aannemer.578 Op grond hiervan is elkeen gehouden de benadeelde bouwheer volledig te vergoeden.579 

Alle schuldenaars staan aldus in voor één en dezelfde schuld.580

 

 

126. Gelet op het bijzonder karakter past de rechtspraak de leer van de aansprakelijkheid in solidum 

thans zeer bewust toe en oordeelt de rechter casuïstisch of aan de voorwaarden ter zake is voldaan. Zo 

besliste het Hof van Beroep te Brussel dat de architect en de aannemer die wetens en willens afwijken 

van de overeengekomen uitvoeringsplannen door dakpannen te gebruiken die tot vijftig procent 

goedkoper zijn, dan deze die voorgeschreven staan in het lastenboek, zoals aanvaard door de 

bouwheer en die bovendien zijn aangetast door een gebrek, in solidum aansprakelijk zijn jegens de 

bouwheer/opdrachtgever.581 Het feit dat ieders aandeel in de schade kan worden bepaald, rekening 

houdende met de zwaarwichtigheid van de begane fouten, vormt in se geen beletsel om de 

veroordeling in solidum toe te passen.582

                                                      
572 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 30. 

 De rechter oordeelt daarnaast over ieders aandeel in de 

573 Cass. 2 oktober 1992, Limb. Rechtsl. 1993, 1; Luik 4 april 1996, JLMB 1999, 5; Gent 26 november 1993, RW 
1994-95, 1438; Luik 26 april 1984, Jur. Liège 1984, 358. 
574 W. VAN GERVEN en S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boekdeel 3), Leuven, Acco, 2005, 424. 
575 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 31. 
576 Brussel 12 oktober 2001, JLMB 2002, afl. 17, 718. 
577 Cass. 11 maart 1988, T. Aann., 1990, 75 met noot Ph. THIERY. 
578 Brussel 13 september 2007, Res. Jur. Imm. 2007, afl. 4, 299. 
579 Brussel 13 november 1987, T. Aann. 1990, 65. 
580 W. VAN GERVEN en S. STIJNS, Verbintenissenrecht (Boekdeel 3), Leuven, Acco, 2005, 425. 
581 Brussel 25 april 1974, T. Aann. 1976, 332 met noot M. DRIESSEN. 
582 Rb. Dendermonde 21 juni 2001, T. Aann. 2002, afl. 2, 159. 
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schade583 en bepaalt op grond tot welke verhouding in de schadevergoeding de onderscheiden partijen 

zijn gehouden.584

 

 

127. Concreet heeft dit voor gevolg dat door toepassing te maken van de mogelijkheid tot 

veroordeling in solidum, de benadeelde bouwheer zijn aanspraak kan laten gelden op meerdere 

schuldenaars.585 Voor de bouwheer houdt dit derhalve een niet te miskennen voordeel in. Hij verkrijgt 

door deze samenloop een grotere waarborg tot dekking van de geleden schade. De verbintenis in 

solidum houdt immers de verplichting in voor iedere schuldenaar om over te gaan tot betaling van de 

gehele schuld.586 Zodra één van de schuldenaars immers is overgegaan tot betaling, zijn meteen ook de 

overige schuldenaars bevrijd ten aanzien van de schuldeiser.587 De aansprakelijke die de volledige 

schade heeft vergoed, kan op zijn beurt regres uitoefenen tegen de medeveroorzakers van het 

schadegeval588 in verhouding tot ieders aandeel in de schade.589

5.3. De artikelen 1792 en 2270 B.W. nader toegelicht 

 

128. De ratio legis van artikel 1792 en 2270 B.W. is tweeërlei. 

 

Enerzijds voert artikel 1792 B.W. een extra bescherming in ten voordele van de bouwheer. Deze 

bescherming bestaat in het feit dat de mogelijkheid om een vordering in te stellen wegens het 

tenietgaan van een bouwwerk, door een fout die te wijten is aan aannemer of architect, met tien jaar 

wordt verlengd, in vergelijking met de gemeenrechtelijke bepalingen. 

 

Anderzijds houden de bepalingen zoals vervat in artikel 2270 B.W. een waarborg in, ten voordele van 

de aannemer en de architect door te voorzien in een definitieve bevrijding van hun aansprakelijkheid 

jegens de bouwheer door het verstrijken van de waarborgtermijn van tien jaar. In hoofde van de 

aannemer en de architect voorziet zij aldus in een bevrijdende verjaring, waardoor beide actoren, mits 

verloop van zekere tijd, zijnde tien jaar, en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, bevrijd zijn van 

hun verbintenissen.590

                                                      
583 Cass. 10 mei 1984, T. Aann. 1985, 125, noot. M. FLAMME. 

 Indien het gebouw de proeftijd van tien jaar doorstaat, geldt het vermoeden dat 

584 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 432. 
585 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 428. 
586 R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, “Verbintenissenrecht (1981-1992)”, 
TPR 1994, 193. 
587 Cass. 6 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92n 639. 
588 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1043. 
589 M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, “Le contrat d’entreprise. Chronique de 
jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, 377. 
590 Art. 2219 B.W. 
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de aannemer en de architect aan hun contractuele verplichtingen hebben voldaan en een deugdelijk 

bouwwerk hebben afgeleverd.591

5.4. De kenmerken van de tienjarige waarborgtermijn 

  

129. De tienjarige garantie is van contractuele aard, daar zij haar oorsprong vindt in de 

overeenkomst zelf.592 Uit de bepalingen van artikel 1792 B.W. kan men afleiden dat de tienjarige 

aansprakelijkheid zowel de particuliere eigenaar van het bouwproject als de openbare veiligheid in het 

algemeen ten goede komt.593 De rechtsleer en rechtspraak zijn het er doorgaans over eens dat de 

termijn van tien jaar een vervaltermijn is die bovendien de openbare orde raakt.594 Dit maakt dat deze 

termijn niet kan worden gestuit of geschorst.595

Het openbare orde karakter leidt er dus toe dat partijen niet in de mogelijkheid verkeren om 

contractueel af te wijken van de bepalingen zoals vervat in artikel 1792 en 2270 B.W., door in de 

overeenkomst te voorzien in een beperking of een uitsluiting van de tienjarige aansprakelijkheid.

 Dit heeft tot gevolg dat de vordering die niet binnen de 

voorgeschreven termijn door de bouwheer is ingesteld, als onontvankelijk moet worden verworpen.  

596

 

 

Ter zake merkt BAERT echter op dat hij deze visie niet geheel genegen is.597 Volgens de auteur raakt 

de tienjarige aansprakelijkheid noch de inrichting van de staat, noch de goede zeden of de wezenlijke 

grondslagen van de zedelijke of de economische ordening van de maatschappij. Zijn mening 

dienaangaande is dan ook dat de tienjarige waarborgtermijn louter private belangen regelt, dewelke 

niet aan de openbare orde raken. Ter verdediging van zijn stelling voert hij als argument aan dat de 

openbare veiligheid een ander doel kent dan het loutere herstel van vermogen van de individuele 

bouwheer.598

 

 Met andere woorden, de openbare orde is op zich niet gebaat bij het loutere feit dat de 

bouwheer vergoeding bekomt, indien zijn bouwwerk tenietgaat als gevolg van een tekortkoming of 

fout dewelke kan worden verweten aan de architect of de aannemer. 

                                                      
591 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 494. 
592 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3. 6. 
593 G. BAERT, Aanneming van werk”, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 466; W. DELVA, “Over de juridische 
natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers”, TPR 1964, 33. 
594 Cass. 17 februari 1989, RW 1988-89, 1267, noot G. BAERT; Cass. 10 mei 1984, RW 1984-85, 1951; M. A. 
FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 645. 
595 Cass. 22 december 2006, RW 2006-07, 1439, noot A. VAN OEVELEN; Cass. 27 oktober 2006, TBO 2007, 
afl. 1, 34, noot. 
596 Cass. 11 april 1986, RW 1986-87, 2629; Cass. 10 mei 1984, RW 1984-85, 1951; Brussel 31 oktober 1979, RW 
1981-82, 892; Gent 26 juni 1969, RW 1969-70, 1097; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, 
Brussel, Bruylant, 1972, nr. 986; M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 
1966, 651; W. DELVA, “Over de juridische natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en 
aannemers”, TPR 1964, 33. 
597 Zie hiervoor G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 470 e.v. 
598 Cass. 3 december 1962, T. Aann. 1973, 275; G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 
2001, 471. 
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130. De tienjarige aansprakelijkheid is echter zonder twijfel een bepaling van dwingend recht, 

zowel naar het voorwerp van de verplichtingen, de duur van de waarborgtermijn als de bescherming 

welke wordt geboden ten aanzien van zowel de architect en/ of de aannemer als ten aanzien van de 

bouwheer.599

5.5. De toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de 
waarborgverbintenis 

 Deze bijzondere waarborgverbintenis in hoofde van de aannemer en de architect wijkt af 

van het gemeen recht daar zij voorziet in een niet te miskennen uitbreiding in tijd van de 

aansprakelijkheid. De waarborgverbintenis blijft immers gedurende een termijn van tien jaar na de 

aanvaarding van de bouwwerken door de bouwheer rusten op zowel de aannemer als de architect.  

131. De wet stipuleert enkele toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de tienjarige 

aansprakelijkheidstermijn. 

 

Vooreerst dienen partijen verbonden te zijn door een aannemingsovereenkomst.600 De 

waarborgverbintenis volgt als het ware uit het bestaan van de overeenkomst.601 De 

architectenovereenkomst of het contract tot aanneming van werk vormt met andere woorden de basis 

voor de bijzondere aansprakelijkheidsregeling, ook al werd zulks door partijen niet als dusdanig 

uitdrukkelijk bedongen. Het betreft een bijkomende zelfstandige en doorlopende verbintenis en is 

onafhankelijk van de goedkeuring door de bouwheer.602 De waarborgverbintenis waartoe de architect 

en de aannemer zijn gehouden vloeit immers voort uit een uitdrukkelijke wettelijke bepaling die ligt 

vervat in de overeenkomst, met name de herstelplicht603 waartoe beiden zich hebben verbonden jegens 

de bouwheer.604 Dit maakt dan ook dat de tienjarige aansprakelijkheid enkel speelt tussen de partijen 

die zich jegens elkaar wederzijds hebben verbonden. De bepalingen van artikel 1792 en 2270 B.W. 

regelen derhalve niet de aansprakelijkheid van de architect en de aannemer tegenover elkaar of ten 

aanzien van derden. Bovendien moet het voorwerp van de overeenkomst onroerende goederen of 

werken behelzen.605

 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, valt de aannemingsovereenkomst onder de bepalingen van huur van 

diensten. De lege lata kan men afleiden dat de tienjarige aansprakelijkheid derhalve niet van 

toepassing kan zijn op een loutere verkoopsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de koop die wordt 

gesloten met betrekking tot de zogenaamde sleutel-op-de-deur projecten, die grote bouwpromotoren 

                                                      
599 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 473. 
600 Cass. 9 september 1965, RW 1967-68, 740. 
601 Brussel 22 april 2008, Res. Jur. Imm. 2009, afl. 1, 26. 
602 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. VI.2. 11. 
603 Infra nr. 110. 
604 W. DELVA, “Over de juridische natuur van de tienjarige aansprakelijkheid”, TPR, 1964, 33. 
605 P. RIGAUX, L’architecte. Le droit de la profession, Brussel, Bruylant, 1975, nr. 751. 
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aanbieden.606 De Woningbouwwet bracht ter zake een correctie aan door in dergelijke gevallen, naast 

de bestaande waarborgverbintenis in hoofde van de aannemer en de architect, in een tienjarige 

aansprakelijkheid in hoofde van de bouwpromotor te voorzien.607 Echter moet aan alle bepalingen 

inzake de toepassingsvoorwaarden van de Woningbouwwet zijn voldaan, wil ook de tienjarige 

aansprakelijkheid hier toepassing vinden. Zo moet de koopovereenkomst dus wel degelijk betrekking 

hebben op de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning.608

 

 

Volledigheidshalve dient er op gewezen dat indien de fout die de stevigheid van het bouwwerk in het 

gedrang brengt, gelegen is bij de onderaannemer, de hoofdaannemer de onderaannemer wel kan 

aanspreken op grond van artikel 1792 B.W. om hem te vrijwaren voor de vordering die de 

opdrachtgever–bouwheer tegen de hoofdaannemer heeft ingesteld.609 De bepaling stelt namelijk in 

algemene bewoordingen “de aannemer” aansprakelijk, zonder onderscheid te maken naar hoofd- of 

onderaannemer.610 Door de rechtspraak wordt echter algemeen aanvaard dat de hoofdaannemer jegens 

de bouwheer aansprakelijk blijft, ook al doet hij een beroep op een onderaannemer tot uitvoering van 

bepaalde gespecialiseerde werken.611 De onderaannemer is in die zin ten aanzien van de 

hoofdaannemer garantieplichtig op grond van de aannemingsovereenkomst gesloten tussen 

hoofdaannemer en onderaannemer.612

 

 

132. Hoewel artikel 1792 B.W. uitdrukkelijk bepaalt dat het moet gaan om een aanneming tegen 

vaste prijs, maakt artikel 2270 B.W. geen onderscheid al naargelang de werken worden verricht tegen 

vaste prijs, volgens prijslijst of prijs per dag.613

 

 Aldus milderen rechtspraak en rechtsleer het principe 

van de aanneming tegen vaste prijs, zoals vervat in artikel 1792 B.W. door te stellen dat de bepalingen 

van artikel 1792 en 2270 B.W. samen dienen te worden gelezen. Hieruit volgt dat aan de voorwaarde 

is voldaan van zodra de overeenkomst werd aangegaan onder enige vorm van prijsbepaling. 

133. De artikelen 1792 en 2270 B.W. zijn voorts enkel van toepassing op de in België gesloten 

overeenkomsten inzake bouwwerken die ook in België uitvoering zullen krijgen.614

                                                      
606 Bergen 26 september 2006, JT 2006, afl. 6248, 812, noot. 

 Op de 

607 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “Die tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 511. 
608 Art. 1 Woningbouwwet; J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: 
Bijzondere Overeenkomsten (1988-1994)”, TPR 1997, 1111. 
609 C. PAUWELS, “Contractuele aansprakelijkheid voor hulppersonen en uitvoeringsagenten”, Jura Falc. 1995-
96, 107. 
610 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 4c. 
611 Cass. 11 april 1986, RW 1986-87, 2629, met noot J. EMBRECHTS; Cass. 5 mei 1967, RW 1967-68, 75. 
612 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 505. 
613 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 476. 
614 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 527. 
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internationale bouwovereenkomsten dienen dan ook de regels van het internationaal privaatrecht te 

worden toegepast. 

5.6. Het voorwerp van de tienjarige waarborgverbintenis 

5.6.1. Gebouwen en grote werken 

134. Gebouwen615 en grote werken die onder architectuur of bij aanneming zijn verwezenlijkt616 

vormen het voorwerp van de tienjarige aansprakelijkheid. Het gebrek waarvoor de bouwheer zich 

beroept op de bijzondere aansprakelijkheid in hoofde van de aannemer en de architect moet aldus een 

gebouw of een groot onroerend werk aantasten. Algemeen verstaat men onder gebouwen en grote 

werken: “Elk bouwwerk of belangrijk onderdeel ervan, alsmede de daaraan verbonden installaties, 

waarvan de stevigheid en de deugdelijkheid slechts door verloop van een min of meer lange tijd kan 

blijken voor de uitvoering waarvan een zekere deskundigheid is vereist en dat naar zijn aard of naar 

hetgeen ervan wordt voorgesteld ook na verloop van tien jaren moet kunnen dienen tot het gebruik 

waartoe het is gemaakt”.617

  

 De rechtsleer voert een onderscheid in tussen beide termen. 

Een gebouw, zoals begrepen in artikel 1792 B.W. behelst “iedere materiële constructie die vast in de 

grond wordt geplaatst met duurzame materialen”.618 Ter zake kan ook worden verwezen naar wat 

verstaan wordt onder een “aedificium”, het Latijn voor “gebouw”. Een aedificium omvat volgens 

BAERT “een gebouw in duurzame materialen dat naar de regels van de bouwkunst is gemaakt, zodat 

het vele jaren zonder ongemakken en met geringe onderhoudskosten kan dienen”.619

 

  

135. De verwijzing naar “een groot werk” vinden we terug in artikel 2270 B.W. Hieronder verstaat 

men niet louter gebouwen, maar onder “groot werk” vallen evenzeer de werken die met het gebouw 

een geheel uitmaken en er een hoofdbestanddeel van vormen, met uitsluiting van de niet-essentiële 

onderdelen.620 De grote werken zijn aldus de louter constructieve delen van een bouwwerk,621 zonder 

dat zij daarom daadwerkelijk een geheel hoeven te vormen. Onder de noemer “grote werken” vallen 

eveneens bruggen, veranda’s622, terrassen623

                                                      
615 Art. 1792 B.W. 

, en andere soortgelijke constructies. Het Hof van Cassatie 

616 Art. 2270 B.W. 
617 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3. 11. 
618 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “ De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect : tendenzen 
in de rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 510. 
619 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 478. 
620 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-2001, 510. 
621 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 479. 
622 Kh. Brussel 21 september 1984, T.Aann. 1985, 35 
623 Luik 25 juni 1996, T. Aann. 1997, 222. 
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in Frankrijk oordeelde dat de corrosie van de leidingen van een centrale verwarmingsinstallatie624 of 

een lift625

 

 onder het toepassingsgebied van de tienjarige waarborgtermijn vallen. 

Om onder de toepassing van de tienjarige aansprakelijkheid te kunnen ressorteren is aldus vereist dat 

de werken van onroerende aard zijn. Werken van roerende aard, die onroerend zijn geworden door 

bestemming komen niet in aanmerking. Voor dergelijke schadegevallen kan de benadeelde bouwheer 

geen vordering instellen op grond van artikel 1792 B.W. 

 

136. Er heerst evenwel verdeeldheid in de rechtsleer over wat nu precies onder de noemer van grote 

werken kan worden begrepen. Ter zake kan men twee opvattingen onderscheiden. 

 

Enerzijds poneren de aanhangers van de leer van de “grove werken” de stelling dat de tienjarige 

waarborgtermijn enkel van toepassing is op de constructieve delen van een gebouw. Onder de 

constructieve delen vallen onder meer zware muren, balken, gewelven en gehele daken. De 

dakbedekking wordt in deze optiek als een groot onroerend werk beschouwd waarop de tienjarige 

aansprakelijkheid van toepassing is.626

 

 

Anderzijds stelt de leer van de “belangrijke werken” dat de tienjarige aansprakelijkheid niet enkel de 

werken omvat die daadwerkelijk de stevigheid van het gebouw in gevaar kunnen brengen, doch ook 

alle belangrijke elementen van een gebouw die gebreken vertonen en waarbij men er van uitgaat dat de 

bouwheer deze gebreken niet kon hebben aanvaard, omdat hij deze niet had gezien bij de oplevering of 

omdat hij de gevolgen ervan destijds niet heeft kunnen inschatten.627 Bij de beoordeling inzake de 

aanvaarding van voornoemde gebreken dient men de bewuste handelingen te vergelijken met deze 

waartoe een normaal voorzichtig persoon zich zou hebben bewogen. Als maatstaf ter zake wordt dus 

de bouwheer-leek gehanteerd, die niet als vakkundig specialist overgaat tot aanvaarding van de 

bouwwerken. Overeenkomstig deze visie vallen de gebreken in de fundering en de ruwbouw 

doorgaans wel onder de tienjarige aansprakelijkheid. Men aanvaardt immers dat dergelijke 

tekortkomingen rechtstreeks de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen.628

                                                      
624 Trib. Gr. Inst. Parijs 25 mei 1978, Het Bouwbedrijf 1979, 7. 

  

625 Cass. fr. 27 januari 1959, Bull. Civ. 1959, I, 44. 
626 Antwerpen, 8 februari 1999, T. Aann. 249; Rb. Dendermonde 17 juni 1988, T. Aann. 1990, 54; Rb. Tongeren 
23 oktober 1964, RW 1964-65, 975. 
627 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 480. 
628 Brussel 15 maart 1996, JLMB 1996, 785, noot J. BOULANGER; Bergen 17 september 1992, T. Aann. 1996, 
312. 
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5.6.2. Belangrijke herstellingswerken 

137. Aanvankelijk waren de rechtsleer en de rechtspraak ervan overtuigd dat men de termijn van 

tien jaar niet kon verlengen door de uitvoering van herstellingswerken.629 Naar het voorbeeld van de 

Franse rechtspraak630 is echter thans aanvaard dat de tienjarige aansprakelijkheid eveneens toepassing 

vindt op de belangrijke herstellingswerken.631 In haar motivatie voert de rechtspraak aan dat de 

herstelwerken kaderen in het verlengde van de aanvankelijke overeenkomst, waarbij de 

herstellingswerken dienen tot verbetering van de initiële overeenkomst.632

 

  

De termijn van tien jaar begint volgens deze zienswijze aldus opnieuw te lopen na het uitvoeren van de 

belangrijke herstellingswerken. Onder de noemer “belangrijke herstellingswerken” vallen deze werken 

die wegens hun omvang en belangrijkheid op zich onder de categorie van de “grote werken” 

ressorteren. Gelet op de draagwijdte dient de notie “belangrijke herstellingswerken” restrictief te 

worden geïnterpreteerd. Herstellingen van kleine aard, of slechts bijkomstige herstellingen, doen aldus 

geen nieuwe termijn ontstaan.633 Herstellingen die aan voornoemde vereiste inzake omvang en 

belangrijkheid voldoen, kunnen aanleiding geven tot het openen van een nieuwe tienjarige termijn 

waarbinnen aannemer en architect aansprakelijk kunnen worden gesteld.634 Het Hof van Cassatie 

oordeelde in zijn arrest van 9 december 1988 dat na de aanvaarding van dergelijke grote 

herstellingswerken een nieuwe tienjarige waarborgtermijn aanvang neemt. Deze termijn is bijgevolg 

geen verlenging, maar de grote herstellingswerken doen een nieuwe waarborgtermijn van tien jaar 

lopen.635 Behoudens voornoemde grote herstellingwerken, blijven aannemer en architect evenwel van 

hun garantieverbintenis bevrijd door het verstrijken van de tienjarige garantieperiode.636

 

 

138. Doordat deze aansprakelijkheidstermijn een duurtijd kent van tien jaar, voorziet de wetgever 

in zekere zin in een bescherming ten voordele van de aannemer en de architect. Na verloop van 

voornoemde termijn van tien jaar dooft de aansprakelijkheid uit, en kunnen zij aldus niet langer in 

rechte worden aangesproken door de bouwheer/opdrachtgever. Al te ruime mogelijkheden tot 

uitbreiding van de termijn van tien jaar zouden dit beschermingskarakter in hoofde van de aannemer 

en architect kunnen uithollen. Ter zake merkt BAERT op dat van een dergelijke uitholling van de 

bescherming reeds sprake is doordat de rechtspraak deze verlenging van de bijzondere 

                                                      
629 Rb. Antwerpen 21 september 1988, T. Aann. 1990, 48, noot. 
630 Cass. fr. 10 december 1974, AJPI 1975, 1032. 
631 Cass. 9 december 1988, RW 1988-89, 1229, noot J. DUJARDIN. 
632 J.H. HERBOTS, “De verval- en de verjaringstermijn in de wet Breyne”, Actuele problemen in het notarieel 
recht. Opstellen aangeboden aan Prof. De Boungne, Antwerpen, Kluwer, 1985, 87. 
633 Antwerpen 2 november 1994, T. Aann. 1996, 422. 
634 Antwerpen 2 november 1994, T. Aann. 1996, 422. 
635 J.H. HERBOTS, C. PAUWELS en E. DEGROOTE, “Overzicht van rechtspraak: Bijzondere Overeenkomsten 
(1988-1994)”, TPR 1997, 1054. 
636 Cass. 18 november 1983, RW 1983-84, 47. 
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waarborgtermijn naar aanleiding van de uitvoering van grote herstellingswerken aanvaardt. De auteur 

waarschuwt dat door een dergelijke uitbreiding van de waarborgverbintenissen zo mogelijk een nog 

grotere onrechtvaardigheid wordt geschapen dan wanneer men vasthoudt aan het principe van de 

tienjarige termijn als vervaltermijn.637 Het aanvaarden van een nieuwe garantie wegens het uitvoeren 

van grote herstellingswerken, druist volgens de auteur in tegen de bepalingen van art 2270 B.W en 

miskent de economie van de overeenkomst.638

5.7. De waarborgtermijn als garantie voor het tenietgaan van het 
gebouw 

  

5.7.1. Algemeen 

139. De tienjarige waarborgtermijn vormt een garantie voor de stevigheid, de duurzaamheid en de 

deugdelijkheid van gebouwen en bouwwerken.639 Artikel 1792 B.W. houdt voor dat de architect en de 

aannemer, elk voor hun deel aansprakelijk zijn bij het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het 

gebouw. Artikel 2270 B.W. stelt een dergelijke voorwaarde niet. Zoals hierboven reeds aangehaald 

dienen beide artikelen samen te worden gelezen. Derhalve is het tenietgaan op zich geen vereiste meer 

en kan de bouwheer de tienjarige aansprakelijkheid reeds inroepen wanneer zich een ernstig gebrek 

manifesteert aan zijn bouwwerk.640 Een ernstig gebrek doet zich voor wanneer dit gebrek een 

bedreiging vormt voor de stevigheid van het gebouw, of een belangrijk onderdeel ervan.641

 

  

Het feit dat bouwgebreken veelal geleidelijk aan het licht komen, heeft er toe geleid dat de rechtsleer 

en de rechtspraak zich ter zake wat milder opstellen. De extensieve uitlegging van het begrip vindt 

haar oorsprong in Frankrijk.642 De woorden “geheel of gedeeltelijk tenietgaan” moeten in het gewone 

taalgebruik worden uitgelegd.643 Dit impliceert dat wanneer een zaak niet meer kan dienen voor het 

gebruik waartoe het bestemd is, gelijk kan gesteld worden met het ‘tenietgaan’ als dusdanig, ook al 

blijft deze zaak materieel of stoffelijk wel bestaan.644

 

  

                                                      
637 Cass. 9 december 1988, RW 1988-89, 1229, noot J. DUJARDIN. 
638 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 497. 
639 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 536. 
640 Brussel 15 maart 1996, JLMB 1996, 785, noot J. BOULANGER. 
641 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-2001, 513; M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat 
d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 613. 
642 M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 615. 
643 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.3. 22. 
644 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 484; Deze stelling wordt in Frankrijk 
unaniem aanvaard, doch hetzelfde kan niet worden gesteld in België. 
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De rechtspraak aanvaardt onaangepaste funderingen,645 of een lekkage in een zinken dakgoot 

waardoor water in de muur komt gesijpeld646 als zijnde een voldoende grond tot het inroepen van de 

tienjarige aansprakelijkheid. De niet-rechtlijnigheid van muren647 of het loskomen van muurtegels648 

beantwoordt daarentegen niet aan de vereiste van “geheel of gedeeltelijk tenietgaan”, waardoor in deze 

gevallen de tienjarige aansprakelijkheid geen toepassing kan vinden. Een louter functioneel gebrek of 

een esthetische tekortkoming649 kan niet worden gelijkgesteld met een gebrek dat de stevigheid en de 

stabiliteit in het gedrang brengt.650

 

  

140. Deze verlengde aansprakelijkheid sluit evenwel de garantie uit het gemene aannemingsrecht 

inzake verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw niet aantasten niet uit.651

5.7.2. Het tenietgaan wegens ongeschiktheid van de grond 

 Beide vormen 

van aansprakelijkheid kunnen onderscheiden worden. 

141. Het “tenietgaan” op zich moet daarenboven te wijten zijn aan een gebrek in de bouw of 

ongeschiktheid van de grond, wil de tienjarige aansprakelijkheid toepassing vinden.  

 

De architect is in de eerste plaats aansprakelijk voor het tenietgaan van het gebouw ingevolge een 

ongeschiktheid van de grond.652 Zulks belet evenwel niet dat ook de aannemer, in het kader van zijn 

ervaring, vakkennis en bijzondere beroepsbekwaamheid, garantieplichtig is, indien hij de fouten in de 

uitvoeringsplannen had dienen op te merken, maar hierbij onzorgvuldig te werk is gegaan.653 Derhalve 

zijn zowel de architect, als de aannemer, die ertoe gehouden is de architect te informeren indien 

onvoldoende vaste of ongeroerde grond kan worden bereikt, aansprakelijk bij het tenietgaan van het 

gebouw wanneer dit te wijten is aan de ongeschiktheid van de grond.654 Indien zij beiden echter 

kunnen aantonen dat het voor hen niet mogelijk was om de ongeschiktheid van de grond te 

beoordelen, zoals bij een onvoorziene natuurramp, gaan zij vrijuit.655 Het tenietgaan mag bijgevolg 

niet gelegen zijn aan een geval van overmacht.656

                                                      
645 Bergen 17 september 1992, T. Aann. 1996, 312. 

 Daarenboven kan de tienjarige aansprakelijkheid 

niet worden ingeroepen indien het tenietgaan louter te wijten is aan een daad of niet-handelen van de 

646 Antwerpen 8 februari 1999, T. Aann. 1999, 249. 
647 Rb. Kortrijk 18 oktober 1983, T. Aann. 1984, 216.  
648 Rb. Antwerpen 17 februari 1981, T. Aann. 1981, 128; Vred. Herve 17 oktober 1989, JLMB 1990, 463. 
649 Cass. fr. 10 november 1981, Het Bouwbedrijf 1983, 16. 
650 Brussel 15 maart 1996, JLMB 1996, 785, noot J. BOULANGER. 
651 W. NACKAERTS, “Invloed van de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken op de tienjarige 
aansprakelijkheidstermijn”, RW 1992-93, 169; infra nr. 109. 
652 Gent 3 december 1993, RW, 1994-95, 644; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 23. 
653 Gent, 12 juli 1957, RW 1958-59, 638. 
654 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 483. 
655 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 520. 
656 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 484. 



91 
 

bouwheer zelf, minstens dient in dergelijke omstandigheden een deel van de aansprakelijkheid ten 

laste van de nalatige bouwheer te worden gelegd.657 Ter zake kan worden verdedigd dat er in deze 

situaties geen sprake is van “een gebrek in de bouw”, in de zin van artikel 1792 B.W.658

5.7.3. Ook toekomstige schade komt voor vergoeding in aanmerking 

 

142. De stevigheid waarvan sprake, moet niet per se op een bepaald ogenblik in het gedrang zijn, 

opdat toepassing kan worden gemaakt van artikel 1792 B.W.. De schade die vergoed dient te worden 

is bijgevolg niet gelimiteerd tot louter de actuele schade, maar kan ook worden uitgebreid naar de 

toekomstige schade.659 Opdat een uitbreiding naar toekomstige schade ingang kan vinden, is evenwel 

vereist dat er sprake moet zijn van een zekerheid dat de schade zich ook na verloop van tijd zal 

manifesteren.660 Algemeen aanvaardt men dat deze zekerheid bestaat wanneer de toekomstige schade 

het vervolg is van de normale evolutie of voltooiing van een bestaande toestand.661 Het is derhalve 

voldoende, doch noodzakelijk dat de stevigheid op termijn in het gedrang zal komen, in acht genomen 

dat bouwverval slechts geleidelijk tot stand komt. Voor wat betreft de bepaling van de omvang van de 

geleden of te lijden schade zal de rechter bij zijn beoordeling rekening moeten houden met het 

progressief karakter van de schade.662

5.7.4. Een bijzondere vorm van toekomstige schade: de dreigende schade 

  

143. Een bijzondere vorm van de toekomstige schade is de dreigende schade. In dergelijke gevallen 

kan men niet met zekerheid bepalen dat het schadegeval zich daadwerkelijk in de toekomst zal 

voordoen.663 Deze bedreiging kan men onderverdelen in twee bestanddelen. Enerzijds is er de vrees 

voor mogelijke toekomstige schade en anderzijds is er het actuele nadeel van de genotsstoornis door 

deze dreiging.664

5.8. De bewijsregeling in het kader van de tienjarige 
aansprakelijkheid 

 

144. Gelet op de draagwijdte en de impact dat artikel 1792 B.W. op de aannemer en de architect 

kan uitoefenen is men voor wat betreft de bewijsregeling niet over één nacht ijs gegaan. Daarom 

aanvaardt men doorgaans dat het schadegeval op zich onvoldoende is om te concluderen dat de schade 

ook daadwerkelijk te wijten is aan een fout in hoofde van de aannemer en/of de architect. De 
                                                      
657 Antwerpen 8 december 1981, RW 1981-82, 2467, noot. 
658 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 510. 
659 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 52. 
660 Cass. 11 oktober 1979, Pas. 1980, I, 200; Kh. Hasselt 13 mei 1992, T. Aann. 1995, 15. 
661 Cass. 29 mei 1959, RW 1960-61, 1970. 
662 Cass. 11 oktober 1979, Pas. 1980, 1, 200. 
663 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 54. 
664 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 544. 
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bouwheer moet aldus het bestaan van de fout bewijzen.665 In het kader van de tienjarige 

aansprakelijkheid bestaat aldus geen vermoeden van fout.666

 

 

Sommige rechtsleer erkent dat het voldoende is dat de bouwheer kan aantonen dat het schadegeval te 

wijten is aan een “gebrek in de bouw” dat aan aannemer of architect toerekenbaar is. Een toerekenbare 

tekortkoming heeft aldus ipso facto de aansprakelijkheid tot gevolg. Dit wil zeggen dat van zodra 

overmacht of een vreemde oorzaak kan worden uitgesloten en de omvang van de overeenkomst is 

aangetoond, de aannemer en de architect tot aansprakelijkheid kunnen gehouden worden.667

 

 

Andere rechtsleer stelt daarentegen dat de bouwheer die zich op een gebrek in de bouw beroept, het 

bewijs moet leveren van zowel het gebrek, als de veroorzaakte schade.668

 

 De bouwheer moet in dit 

kader daadwerkelijk aantonen dat de schade die hij lijdt, te wijten is aan een tekortkoming van de 

aannemer of de architect. Het bewijs hiertoe kan met alle middelen van recht worden geleverd.  

145. In de praktijk zal voor wat betreft het aantonen van gebreken en tekortkomingen merendeels 

een beroep worden gedaan op een deskundige, die de opdracht krijgt om als onafhankelijke de ware 

toedracht te onderzoeken. Partijen kunnen minnelijk tot een akkoord komen tot aanstelling van een 

deskundige. Indien echter de gemoederen reeds dermate verhit zijn, kan een gerechtelijk 

deskundigenonderzoek soelaas brengen, waarbij de rechter een welomschreven opdracht toevertrouwt 

aan een gerechtsexpert. Vereist is evenwel dat, ongeacht of het nu een minnelijke, dan wel een 

gerechtelijke expertise betreft, het onderzoek op tegenspraak geschiedt. Het tegensprekelijk karakter 

biedt aan partijen de mogelijkheid aan- of opmerkingen te formuleren op de bevindingen van de 

expert, zoals deze in zijn verslag in voorlezing naar voor brengt. Na de argumenten van partijen 

vervolgens te hebben bestudeerd, stelt de deskundige zijn definitief deskundigenverslag op. Gelet op 

het tegensprekelijk karakter en de complexiteit van de materie, inzonderheid de te bestuderen 

tekortkomingen, mag het niet verwonderen dat een dergelijk deskundigenonderzoek vaak jarenlang 

kan aanslepen en doorgaans uitmondt in een wel erg kostelijke aangelegenheid. 

                                                      
665 Luik 25 juni 1996, T. Aann. 1997, 222. 
666 Cass. 6 oktober 1961, RW 1961-62, 783; W. DELVA, “Over de juridische natuur van de tienjarige 
aansprakelijkheid”, TPR, 1964, 35. 
667 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 10. 
668 Cass. 15 december 1995, T. Aann. 1997, 177, noot A. DELVAUX. 
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5.9. Artikel 1792 B.W. maakt geen onderscheid tussen de verborgen 
en de zichtbare gebreken 

146. Naar Belgisch recht is het van geen belang of het in se een verborgen dan wel zichtbaar gebrek 

betreft met betrekking tot het inroepen van de tienjarige aansprakelijkheid.669 Toch heerst er 

verdeeldheid. Een bepaalde strekking in de rechtsleer is van mening dat het feit dat de gebreken 

zichtbaar waren ten tijde van de oplevering wetende dat deze gebreken een impact hebben op de 

stevigheid van de bouwwerken, niet in de weg staat dat de bouwheer zich alsnog beroept op de 

artikelen 1792 en 2270 B.W. om de aannemer of de architect alsnog aansprakelijk te stellen.670

 

 

De andere strekking stelt zich restrictiever op. Deze verstrenging is te verklaren vanuit de 

veralgemeende vrijwaringsplicht die rust op de vakman inzake verborgen gebreken, ingevolge het 

princiepsarrest gewezen door het Hof van Cassatie op 25 oktober 1985.671 De tweede stelling staat 

voor dat de zichtbare gebreken dewelke reeds gekend waren door de bouwheer op het ogenblik van de 

oplevering, door de oplevering geacht worden aanvaard te zijn, inzoverre de bouwheer de ernst van de 

gevolgen van de gebreken redelijkerwijze behoorde te kennen672 en deze gedurende de 

waarborgtermijn niet verergeren.673 Zo oordeelde het Hof van Cassatie dat de bouwheer die het 

bouwwerk goedkeurt wetende dat het behept is met een grof gebrek, zelf de gevolgen daarvan dient te 

dragen.674

 

  

Het Hof van Cassatie in Frankrijk is in die zin eenduidiger daar zij stelt dat de tienjarige 

waarborgtermijn enkel toepassing kan vinden indien het vergaan van een gebouw te wijten is aan een 

verborgen gebrek.675

5.10. Het voorwerp van de vordering: het bekomen van herstel in 
natura of bij equivalent 

 

147. Artikel 1792 B.W. voorziet in de verplichting tot het herstellen van de schade en dekt aldus 

een specifieke vermogensschade. Hierboven werd reeds gewezen op het gegeven dat de tienjarige 

                                                      
669 Cass. 11 april 1986, RW 1986-87, 2629, noot J. EMBRECHTS; Antwerpen 25 september 2000, TBBR 2001, 
618; H. DEPAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 892. 
670 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 892. 
671 P. HENRY, “Garantie décenalle et garantie des vices cachés” (noot onder Rb. Verviers 28 juni 1991), JLMB 
1991, 1069. 
672 Cass. fr. 23 november 1976, Bull. Cass. 316. 
673 Cass. 16 oktober 1969, RW 1969-70, 1053; M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, 
“Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001, 212; M.A. FLAMME 
en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 496. 
674 Cass. 31 mei 1978, T. Aann. 1983, 30, noot. 
675 Cass. fr. 26 oktober 1988, Gaz. Pal. 20 januari 1989, 7; Cass. fr. 23 november 1976, Bull. Cass. 316; Cass. fr. 
8 juli 1975, Bull. Cass., 187; Cass. fr. 29 november 1960, GP 1961, 2, 268; M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le 
contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, 629. 
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aansprakelijkheid contractueel van aard is. Wat betreft de regeling van de herstelplicht en eventuele 

schadevergoeding gelden aldus de contractuele bepalingen ter zake.676

 

 

In beginsel dient de schade geleden door de bouwheer in natura te worden hersteld.677 Hiertoe is 

evenwel vereist dat het herstel nuttig is in de zin dat hierdoor de gebreken van de zaak verdwijnen, 

waardoor de zaak opnieuw kan worden aangewend waartoe zij is bestemd.678 Indien het herstel in 

natura niet meer mogelijk is, kan men genoegen nemen met het herstel bij equivalent.679 Wanneer 

evenwel de kosten met het oog op de herstelling van de gebreken van dien aard zijn dat zij buiten 

verhouding staan tot de geleden schade, zal de rechter naar billijkheid de schadevergoeding bij 

equivalent uitspreken.680 Daarbij zal hij de aannemer en/of architect veroordelen tot betaling van een 

schadevergoeding aan de benadeelde bouwheer.681 Gelet op het feit dat de schadevergoeding enkel 

voorziet in een dekking van een specifieke vermogensschade kan de waarborgverplichting evenwel 

geen aanleiding zijn tot het toekennen van een morele schadevergoeding.682

 

 

De waarborgverbintenis behelst de verplichting tot het volledig herstel van de gebreken. Daarnaast 

dekt zij eveneens de overige schade van vermogensrechtelijke aard die de bouwheer als gevolg van 

deze gebreken heeft geleden.683 Bijgevolg dekt de garantieplicht alle vermogensrechtelijke 

schadeposten.684 De vergoeding dewelke toekomt aan de benadeelde bouwheer moet volledig zijn. Een 

volledige vergoeding impliceert dat de bouwheer zich, na het herstel in natura of door vergoeding bij 

equivalent, in een toestand bevindt waarin hij zich zou bevonden hebben, mocht de tekortkoming of 

het gebrek zich nooit hebben voorgedaan.685 Echter, het principe van volledige vergoeding houdt 

anderzijds ook in dat de benadeelde bouwheer slechts vergoeding zal verkrijgen voor de schade die hij 

heeft geleden. Zo wordt onder meer, naar Frans voorbeeld,686 rekening gehouden met de vestustiteit 

van een gebouw.687 Hij kan op grond van artikel 1792 B.W. geen aanspraak maken op meer.688

                                                      
676 Zie artn 1150 – 1154 B.W. 

  

677 Cass. 14 april 1994, RW 1995-96, 532. 
678 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 47. 
679 Cass. 14 april 1994, RW 1995-96, 532; Cass. 23 december 1977, Pas., I, 1978, 1977; Cass. 27 april 1962, Pas. 
I, 1962, 938. 
680 Kh. Dendermonde (afd. Aalst) 29 mei 2001, T. App. 2002, afl. 3, 33. 
681 Bergen 26 september 2006, JT 2006, 812, noot. 
682 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 50. 
683 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 509. 
684 Art. 1149 iuncto art. 1721 B.W. 
685 Cass. 15 maart 1985, RW 1984- 85, 2617, noot VAN QUICKENBORNE. 
686 Cass. fr. 7 oktober 1981, Rev. Dr. Imm. 1982, 243. 
687 Rb. Brussel 5 april 1988, T. Aann. 1989, 227; Kh. Hasselt 13 mei 1992, T.Aann. 1995, 15, noot. 
688 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 47. 
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5.11. Artikel 1792 B.W. vindt geen toepassing in geval van overmacht 
of vreemde oorzaak 

148. De aannemer en de architect kunnen slechts aan de toepassing van de tienjarige 

aansprakelijkheid ontsnappen indien zij het bewijs leveren van overmacht of een vreemde oorzaak.689 

De feitenrechter oordeelt soeverein of de concrete omstandigheden aanleiding geven tot het inroepen 

van overmacht.690

 

 

Het loutere feit dat het gebrek mede te wijten is aan een schuld van de bouwheer, kan de aannemer of 

de architect niet van hun waarborgverbintenis ontslaan. De bouwheer heeft de hoedanigheid van een 

niet-professioneel in het gehele bouwproces. Een fout of tekortkoming door de bouwheer begaan, kan 

dan ook niet als vreemde oorzaak worden aanzien, waardoor de aansprakelijkheid van de aannemer en 

de architect komen te vervallen.691 Schuld in hoofde van de bouwheer kan enkel aanleiding geven tot 

mildering van de schadevergoeding.692

5.12. Wie kan zich beroepen op artikel 1792 B.W.? 

 

149. Gelet op het contractueel karakter van de tienjarige aansprakelijkheid, speelt deze enkel tussen 

de contractspartijen.693 De aanspraak op herstel of schadevergoeding is een persoonlijk recht van de 

bouwheer.694

 

 

Dit neemt niet weg dat deze rechten niet overdraagbaar zijn, hetgeen impliceert dat zij niet aan de 

persoon van de opdrachtgever kleven, maar daarentegen verbonden zijn aan het goed dat met het 

tenietgaan wordt bedreigd.695 De vordering op grond van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn gaat, 

niettegenstaande de contractuele aard, van rechtswege over op de kopers van het gebouw.696 De 

mogelijkheid om de rechtsvordering in te stellen kleeft als het ware aan het gebouw en niet aan de 

initiële opdrachtgever.697

                                                      
689 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 516. 

 De wettelijke bescherming die voorziet in een verplichting tot herstel hangt 

derhalve samen met de eigendom van het kwestieuze onroerend goed. In die zin zou men kunnen 

stellen dat de koper van een gebouw de aannemer of de architect kan aanspreken op grond van een 

rechtstreekse vordering. Artikel 1122 B.W. stipuleert enerzijds dat men geacht wordt bedongen te 

690 Cass. 8 januari 1976, T. Aann. 1978, 279, noot M. FLAMME. 
691 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 525. 
692 Antwerpen 8 december 1981, RW 1982-83, 2467, noot. 
693 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 498. 
694 Cass. 15 september 1989, RW 1989-90, 776; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 3. 
695 Cass. fr. 28 november 1967, D., 1968, 163, noot. 
696 Cass. 8 juli 1886, Pas., 1886, I. 300, conclusie advocaat-generaal Mestdagh de ter Kiele; G. BRICMONT, La 
responsabilité des architecte et entrepreneur, Brussel, Maison Ferdinand Larcier, 1971, 128;  
697 Gent 18 juni 2004, TBO 2004, afl. 4, 238. 
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hebben voor zijn rechtsverkrijgers.698 Anderzijds vinden we in artikel 1615 B.W. de grondslag terug 

voor het principe “accessorium sequitur principale”.699

 

 De waarborgverbintenis maakt aldus deel uit 

van het toebehoren van de verkochte zaak. 

150. Bij opeenvolgende overeenkomsten oefent de benadeelde bouwheer evenwel geen eigen recht 

uit, zoals het geval is bij de rechtstreekse vordering, maar hij oefent het recht van zijn 

rechtsvoorganger uit, dat samen met de zaak wordt overgedragen.700 Dit komt erop neer dat de 

vordering toekomt aan diegene die op het ogenblik van het instellen van de vordering de vereiste 

hoedanigheid en belang bezit.701 In dit opzicht kan worden verwezen naar de leer van de kwalitatieve 

rechten. Kwalitatieve rechten zijn rechten die nauw verband houden met de hoedanigheid van de 

eigenaar van een bepaald goed en die los van dat goed op zichzelf geen enkel nut meer hebben.702 Op 

basis van de artikelen 1122 en 1615 BW geldt een rechtsvermoeden dat men met betrekking tot deze 

kwalitatieve rechten niet enkel voor zichzelf heeft bedongen, maar tevens voor de toekomstige 

rechtverkrijgers.703 Deze rechten gaan dus automatisch over, samen met de zaak waarop ze betrekking 

hebben.704 Dit kan in de praktijk dus ook de nieuwe koper van het gebouw zijn.705

 

 

De verkoop van het gebouw door de bouwheer, leidt er dus niet toe dat de tienjarige 

aansprakelijkheidstermijn een einde neemt. De garantie gaat over op de koper, waardoor de nieuwe 

koper deze hoedanigheid bezit een vordering tot vrijwaring of schadevergoeding kan instellen op 

grond van artikel 1792 B.W. tegen de aansprakelijke architect of aannemer.706 Indien het kwestieuze 

goed evenwel wordt verkocht tijdens het geding, behoudt de verkoper slechts in die mate nog zijn 

rechten inzoverre hij nog een rechtstreeks en zeker belang kan aantonen om vergoed te worden voor 

de fouten en tekortkomingen begaan door de aannemer en/of de architect.707

 

 

151. Volledigheidshalve verwijs ik hier ook naar de bepalingen van de Woningbouwwet. De 

vordering op grond van artikel 1792 B.W. staat gedurende de termijn van tien jaar open ten aanzien 

                                                      
698 M. DAMBRE, “De vordering van de koper van een gebouw tegen de aannemer of de architect: rechtstreekse 
vordering of de uitoefening van een kwalitatief recht?” (noot onder Brussel 15 februari 1988), TBBR 1990, 318. 
699 Cass. 5 december 1980, R.W.1981-82, 886; Luik 22 november 2002, RGAR 2004, afl. 6, nr. 13.881; W. 
ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen in de 
recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 518. 
700 E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 149. 
701 Art. 17 Ger. Wb.; Cass. 15 september 1989, RW 1989-90, 766. 
702 E. DIRIX, “De aansprakelijkheidsvordering tegen aannemer en architect en de verkoop van het gebouw in de 
loop van het geding”, TBH 1990, 389. 
703 M. DAMBRE, “De vordering van de koper van een gebouw tegen de aannemer of de architect: rechtstreekse 
vordering of de uitoefening van een kwalitatief recht?” (noot onder Brussel 15 februari 1988), TBBR 1990, 323; 
E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 15. 
704 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, III.1. 69. 
705 Gent. 28 juni 2004, TBO 2004, afl. 4, 238. 
706 Cass. 15 september 1989, RW 1989 -90, 766. 
707 Bergen 24 februari 1993, T. Aann. 1994, 149. 
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van de opeenvolgende verkrijgers van de woning. Indien de woning in de loop van de tien jaren 

volgend op de aanvaarding van de werken door de toenmalige opdrachtgever, meerdere malen van 

eigenaar verandert, komt aan elke opeenvolgende eigenaar het recht toe zich op de tienjarige 

aansprakelijkheid te beroepen.708 Logischerwijze kan deze vordering evenwel enkel worden ingesteld 

tegen de oorspronkelijke aannemer, architect of bouwpromotor aan wie de initiële tekortkoming kan 

worden verweten.709

 

 

152. Doordat de tienjarige aansprakelijkheid volgt uit de overeenkomst heeft dit tot gevolg dat 

derden zich niet op de bepalingen van artikel 1792 B.W. kunnen beroepen. De vordering tot het 

bekomen van herstel of schadevergoeding komt enkel toe aan diegene die zich met de aannemer en/of 

de architect heeft verbonden.710 Een huurder die getroffen wordt door het tenietgaan van zijn gehuurde 

appartement, kan derhalve geen rechten putten uit artikel 1792 B.W.711

 

 Derden kunnen in dergelijke 

situaties slechts een vordering instellen op grond van de bepalingen inzake de buitencontractuele 

aansprakelijkheid. 

153. Hetzelfde doet zich voor wanneer de naaste buren schade lijden door werken die worden 

uitgevoerd aan het onroerend goed.712 Zij kunnen zich beroepen op de buitencontractuele 

aansprakelijkheidsregelen en een vordering instellen op grond van artikel 1382 B.W. tegen de 

aannemer en de architect.713 Een andere mogelijkheid voor de naaste buur bestaat erin zich te beroepen 

op de bepalingen zoals vervat in artikel 544 B.W. inzake burenhinder. De vordering op grond van 

artikel 544 B.W. kan enkel worden ingesteld tegen de eigenaar van het onroerend goed, dat oorzaak is 

van de schade.714 Artikel 544 B.W. kan derhalve geen toepassing vinden op de aannemer of de 

architect, daar zij niet de eigenaar zijn van het goed dat aanleiding geeft tot het inroepen van artikel 

544 B.W. De schadelijdende naaste buren kunnen de architect en de aannemer dan ook enkel 

aanspreken op grond van artikel 1382 B.W.715

                                                      
708 Brussel 26 september 1974, RGAR 1975, nr. 9375. 

  

709 Art 6 Woningbouwwet; J.H. HERBOTS, S. STIJNS, E. DEGROOTE, W. LAUWERS en I. SAMOY, 
“Bijzondere Overeenkomsten (1995-1998)”, TPR 2002, 149. 
710 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 498. 
711 Brussel 10 juni 1995, AJT 1995-96, 267, noot P. DESMEDT. 
712 Trib. Gr. Inst. Brest 20 januari 1971, Sem. Jur. 1971, nr. 16.678; infra nr. 38. 
713 Cass. 8 januari 1976, T. Aann.1978, 280. 
714 Cass. 24 april 2003, Pas. 2003, afl. 4, 870. 
715 Brussel 17 december 1993, JLMB 1994, 1291, noot; Voorz. Kh. Hasselt 16 november 1999, TBBR 2001, 309, 
noot. 
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5.13. De aanvangsdatum van de tienjarige waarborgtermijn 

5.13.1. Algemeen 

154. De tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de aanvaarding van de werken. 

Doorgaans valt dit samen met het tijdstip waarop de definitieve oplevering plaatsvindt.716 

Overeenkomstig de gemeenrechtelijke bepalingen neemt zij een aanvang de dag volgend op de 

opneming, te rekenen vanaf nul uur ’s morgens. Inzake de verjaring zijn derhalve de algemene 

bepalingen van toepassing.717 Zulks impliceert dat de verjaring wordt gerekend in dagen. Op de laatste 

dag van de proeftijd is de verjaring van de garantie verkregen, waarbij de proeftijd verstrijkt bij 

klokslag middernacht.718

5.13.2. Quid enkelvoudige of dubbele oplevering? 

 

155. Aldus is bepaald dat de tienjarige aansprakelijkheid aanvang neemt vanaf de aanvaarding van 

de werken. Indien slechts één oplevering geschiedt, stellen zich verder geen problemen en neemt de 

tienjarige waarborgtermijn dan ook een aanvang bij deze enige oplevering. 

 

Het algemeen aannemingsrecht voorziet in een enkelvoudige oplevering. Echter, uit de gebruiken van 

de bouw- en de aannemingswereld is het principe van de dubbele oplevering ontstaan. De Wet Breyne, 

die van toepassing is op de woningbouw, stelt zulks zelfs verplicht. De oplevering van belangrijke 

bouwwerken gebeurt thans meer en meer in twee fasen, te weten de voorlopige oplevering en de 

definitieve oplevering.719

 

 Deze tweedeling is ingegeven ter bescherming van de 

bouwheer/opdrachtgever. 

De voorlopige oplevering geldt doorgaans slechts als de overhandiging van het gebouw aan de 

opdrachtgever.720 Met de voorlopige oplevering geeft de aannemer te kennen dat hij zijn werken heeft 

volbracht en hij zijn verbintenissen heeft uitgevoerd. De voorlopige oplevering is in die zin een 

eenzijdige rechtshandeling die bepaalt dat de werken voltooid zijn.721 Deze overdracht houdt in hoofde 

van de opdrachtgever dan ook geen enkele aanvaarding of goedkeuring in van de werken.722

                                                      
716 Gent 20 september 1996, AJT 1997-98, 280, noot P. DESMEDT. 

 De 

gevolgen die kleven aan de voorlopige oplevering zijn dan ook beperkt van aard. Enkel het risico met 

717 Art. 2260 – 2261 B.W. 
718 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 42a. 
719 Art. 9 Woningbouwwet. 
720 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en architect: 
tendenzen in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 523. 
721 Cass. 4 maart 1977, RW 1976-77, 2413; Rb. Hasselt 23 december 1977, RW 1977-78, 1647. 
722 Cass. 24 februari 1983, RW 1983-84, 164; Cass. 5 juni 1980, Pas. 1980, I, 1222, noot; Cass. 4 maart 1977, 
RW 1976-77, 2413 ; Cass. 16 oktober 1969, RW 1969-70, 1053; M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX 
en F. POTTIER, “Le contrat d’entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel, Larcier, 2001,nr; 260. 
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betrekking tot het bouwproject gaat over van de aannemer op de bouwheer. Ipso facto heeft dit voor 

gevolg dat de tienjarige aansprakelijkheid derhalve geen aanvang neemt bij de voorlopige oplevering, 

maar pas begint te lopen bij de definitieve oplevering.723

 

  

De definitieve oplevering omvat de erkenning van de bouwwerken dat de werken werden uitgevoerd 

conform de overeenkomst en de regels van de kunst.724 Hierdoor neemt de aanneming een einde en 

vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer voor het vervaardigde werk, behoudens de tienjarige 

waarborgtermijn en de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die de stevigheid van het gebouw 

niet aantasten, de zogenaamde lichte verborgen gebreken.725

 

 

Daar deze bepalingen slechts suppletief van aard zijn, staat het partijen uiteraard vrij om te bedingen 

dat de tienjarige waarborgtermijn start bij de voorlopige oplevering.726 Een beding opgenomen in de 

aannemingsovereenkomst waarin partijen uitdrukkelijk bepalen dat de tienjarige waarborgtermijn een 

aanvang neemt bij de voorlopige oplevering, kan evenwel niet aan de architect worden 

tegengeworpen. Zoals eerder reeds toegelicht verhouden de aannemer en de architect zich jegens 

elkaar als derden. De onderscheiden overeenkomsten bepalen elk een eigen voorwerp en moeten dan 

ook los van elkaar worden gelezen. Een beding opgenomen in de aannemingsovereenkomst brengt 

geen verplichtingen in hoofde de architect teweeg. Derhalve begint jegens deze laatste de termijn pas 

te lopen bij de definitieve oplevering.727

 

  

De eindoplevering ontslaat de aannemer of de architect evenwel niet van zijn verantwoordelijk ten 

aanzien van derden.728

                                                      
723 Cass. 24 februari 1983, RW 1983-84, 1641; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence, les 
contrats spéciaux (1969-1975)”, RCJB 1977, nr. 193; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, 
Brussel, Bruylant, 1972, nr. 882 en 885. 

 

724 M. SCHOUPS en C. DE SMEDT-QUINTELIER, “Aanneming en aansprakelijkheid”, in S. SROKA en F. 
JUDO (edt.), Bouwrecht in al zijn facetten. Een actuele stand van zaken, Brussel, Larcier, 2006, 51. 
725 Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47. 
726 Cass. 24 februari 1983, RW 1983-84, 1641; Gent 26 juni 1969, RW 1969-70, 1097. 
727 Brussel 25 oktober 1994, RJI 1995, 91; G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 
492. 
728 Cass. 18 mei 1961, RW 1961-62, 1561; L. SIMONT en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence, les 
contrats spéciaux (1969-1975)”, RCJB 1977, 343; G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk 
Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl. VI.4. 53. 
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6. De tienjarige aansprakelijkheid: een fatale vervaltermijn? 

6.1. Voorwaarden en consequenties 

156. De termijn van tien jaar impliceert dat de bouwheer zijn vordering dient in te stellen binnen 

een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken.729 De artikelen 1792 en 2270 B.W. houden 

een dubbele voorwaarde in: enerzijds moet het gebrek zich manifesteren binnen de tien jaar, anderzijds 

moet binnen dezelfde termijn ook de vordering door de bouwheer worden ingesteld.730

 

 

Het gegeven dat men deze tienjarige waarborgtermijn aanziet als een vervaltermijn heeft enkele 

belangrijke consequenties. Zo gaat bij het verstrijken van de termijn niet enkel het vorderingsrecht 

van de schuldeisers teniet, maar verdwijnt ook de schuldvordering op zich.731 Na het verstrijken van 

voormelde termijn zijn er derhalve geen garantieplichtigen meer, evenmin zijn er nog 

garantiegerechtigden.732 De bouwheer beschikt aldus, na het verstrijken van deze termijn, over geen 

enkele mogelijkheid meer om op grond van artikel 1792 B.W. schadeloosstelling te bekomen wegens 

het volledig of gedeeltelijk tenietgaan van zijn bouwwerk, dat te wijten zou zijn aan fouten in de 

constructie of ongeschiktheid van de grond. Het louter verstrijken van de periode van tien jaar is daar 

op zich voldoende voor.733 DE PAGE stelt daarentegen dat het openbare orde karakter enkel impliceert 

dat deze termijn onder geen beding kan worden ingekort of beperkt, doch dat deze wel kan worden 

verlengd in het voordeel van de opdrachtgever.734

 

 

De kwalificatie als vervaltermijn met betrekking tot de bepalingen inzake de tienjarige 

aansprakelijkheid, zoals vervat in de artikelen 1792 B.W. en 2270 B.W. maakt bovendien dat deze 

termijn niet kan worden gestuit of geschorst.735 Het instellen van de vordering kan de lopende 

verjaring evenmin stuiten, noch doet zij een nieuwe termijn ontstaan. UYTTERHOEVEN leidt hieruit 

af dat zelfs de erkenning van de aansprakelijkheid door de aansprakelijke persoon, het verval van het 

recht op schadeloosstelling in hoofde van de bouwheer, niet kan verhinderen.736

                                                      
729 Cass. 27 oktober 2006, TBO 2007, afl. 1, 34, noot; Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47. 

 

730 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aanprakelijkheid van aannemer en architect: tendenen in 
de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 524. 
731 Cass. 17 februari 1989, RW 1988-1989, 1268, noot G. BAERT; G BAERT, “De vordering op grond van de 
tienjarige aansprakelijkheid en het kort geding” (noot onder Cass. 17 februari 1989), RW 1988-89, 1268. 
732 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI. 5. 2a. 
733 Antwerpen 4 november 2008, TBO 2009, 31, noot K. UYTTERHOEVEN. 
734 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 898. 
735 Cass. 27 oktober 2006, TBO 2007, 40; Cass. 17 februari 1989, RW 1988-89, 1267, noot G. BAERT; H. DE 
PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 898. 
736 K. UYTTERHOEVEN, “Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn?” (noot onder Antwerpen 4 
november 2008), TBO 2009, 35. 
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6.2. Bijzondere gevallen 

6.2.1. Overmacht 

157. De enige uitzondering die hierop toepassing kan vinden is de omstandigheid van overmacht.737 

In situaties van overmacht kan de tienjarige aansprakelijkheidstermijn immers worden verlengd met 

een welbepaalde termijn waarbinnen de bouwheer alsnog een aansprakelijkheidsvordering kan 

instellen tegen de aansprakelijke aannemer of architect.738 Het openbare orde karakter verhindert een 

dergelijke verlenging in geval van overmacht niet. Het komt aan de rechter toe om op discretionaire 

wijze de duur van deze verlenging te bepalen, daarbij rekening houdende met de omstandigheden die 

als oorzaak kunnen worden aangemerkt. Deze omstandigheden moeten er aanleiding toe hebben 

gegeven dat de bouwheer destijds verhinderd was zijn vordering in te stellen binnen de oorspronkelijk 

voorziene waarborgtermijn van tien jaar. Daar de rechtspraak traditioneel het begrip van overmacht 

zeer restrictief interpreteert, mag men naar algemene normen aannemen dat deze uitzondering in de 

praktijk weinig uitwerking zal krijgen.739

6.2.2. Goede of kwade trouw 

 

158. Wanneer in de loop van de waarborgtermijn blijkt dat het gebrek dat aanleiding geeft of kan 

geven tot tenietgaan van het bouwwerk, met opzet verborgen werd gehouden door de aannemer of de 

architect, doet dit geen afbreuk aan de tienjarige termijn waarbinnen beiden aansprakelijk kunnen 

worden gesteld. Anders geformuleerd: de goede of de kwade trouw van aannemer en architect bij de 

uitvoering van de overeenkomst verandert de aard van de aansprakelijkheid niet.740

 

 De wetgever heeft 

er voor geopteerd de waarborgtermijn op tien jaar te zetten, precies om gevallen van kwade trouw tot 

uiting te laten komen en bedrog of misbruiken te bestraffen. 

Noch artikel 1792 B.W., noch artikel 2270 B.W. maakt een onderscheid tussen de uitvoering van de 

overeenkomst te goeder of kwader trouw. In principe is de tienjarige waarborgtermijn een bevrijdende 

verjaringstermijn. Dit houdt in dat na het verstrijken van de tien jaren, de aannemer en de architect 

niet langer door de bouwheer kunnen worden aangesproken, ook al werd de overeenkomst in hoofde 

van de aannemer of de architect te kwader trouw uitgevoerd. In Frankrijk worden zware fout en 

bedrog vaak als elkaars gelijken behandeld.741

                                                      
737 Luik 22 november 2002, RGAR 2004, afl. 6, nr. 13.881. 

 Vereist is evenwel dat de handeling is ingegeven met 

738 A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 
Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, 1832. 
739 K. UYTTERHOEVEN, “Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn?” (noot onder Antwerpen 8 
november 2004), TBO 2009, 35. 
740 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 495. 
741 Cass. fr. 4 februari 1969, D. 1969, 601, note J. MAZEAUD. 
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het oogmerk te schaden.742 Heel uitzonderlijk, wanneer de architect of aannemer wetens en willens 

ernstige gebreken aan het werk verborgen of verzwegen heeft voor de bouwheer, aanvaardt men dat de 

bescherming die voortvloeit uit artikel 2270 B.W. komt te vervallen.743 Op de bouwheer rust de zware 

bewijslast dit bedrieglijk karakter voor de rechter aan te tonen.744 Een deel van de rechtsleer aanvaardt 

deze visie op grond van het principe “fraus omnia corrumpit”.745 Bepaalde rechtspraak en rechtsleer 

houdt daarenboven voor dat indien bedrog werd gepleegd door de aannemer en/of de architect de 

oplevering van geen waarde is en de gemeenrechtelijke verjaringstermijn geldt.746 Deze discussie is 

thans minder van belang. Voor de invoering van artikel 2262 bis B.W. was de gemeenrechtelijke 

verjaringstermijn vastgelegd op dertig jaar. De inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998747 en het 

artikel 2262 bis B.W. maakte dat alle persoonlijke rechtsvordering thans komen te vervallen na 

verloop van tien jaar. Het grote verschil met de tienjarige termijn zoals voorzien in de artikelen 1792 – 

2270 B.W. is evenwel dat deze termijn wél kan worden gestuit of geschorst in geval van bedrog.748

6.2.3. “Virtueel” begrepen in de oorspronkelijke vordering 

 

159. Van een schijnbare uitzondering op het “fataal” karakter van de termijn van tien jaar is er 

sprake wanneer reeds een vordering ten gronde binnen de termijn van tien jaar door de bouwheer werd 

ingesteld en deze later, nadat de waarborgtermijn reeds is verstreken, een nieuwe vordering instelt op 

grond van nieuwe gevolgen voor hetzelfde bouwwerk, hetzelfde gebrek en dezelfde contractuele 

tekortkoming in het ontwerp of de uitvoering.749

 

 

Een dergelijke gedachtengang vinden we terug in twee cassatiearresten, zoals gewezen op 

respectievelijk 27 oktober 2006 en 22 december 2006.750

 

 Het voorwerp in dit laatste arrest betrof een 

“laattijdige” vordering die evenwel reeds virtueel begrepen was in de oorspronkelijke vordering die 

binnen de voormelde termijn van tien jaar was ingesteld. 

Voor de beoordeling ter zake kunnen enkel de in de dagvaarding opgesomde gebreken in aanmerking 

worden genomen met het oog op het uitspreken van de exceptie van niet-tegenwerpelijkheid van de 
                                                      
742 Cass. fr. 13 april 1988, G.P. 1989, 779, noot B. BLANCHARD. 
743 Kh. Brussel, 17 februari 1993, T. Aann.1997, 248; Bergen 6 februari 1990, Rev. Not. belge 1990, 554. 
744 W. WILMS, “Het recht op informatie van het verbintenissenrecht – een grondslagenonderzoek”, RW 1980-
81, 490. 
745 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.1. 19. 
746 Bergen 6 februari 1990, Rev. Not. B. 1990, 554, noot D.S.; H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil 
belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 889; M.A. FLAMME en J. LEPAFFE, Le contrat d’entreprise, Brussel, 
Bruylant, 1966, nr. 655 ; M.A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX en F. POTTIER, Le contrat 
d’entreprise. Chronique de jurisprudence 1990-2000, Brussel , Larcier, 2001, nr. 418. 
747 Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, B.S. 17 juli 1998. 
748 K. UYTTERHOEVEN, “Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn” (noot onder Antwerpen 4 
november 2008), TBO 2009, 37. 
749 Brussel 14 januari 2009, T. Aann. 2009, 371, noot. 
750 Cass. 22 december 2006, TBO 2007, 40; Cass. 27 oktober 2006, RW 2006-07, 1435, noot K. VANHOVE. 
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verjaring.751 Het Hof van Cassatie oordeelde in beide arresten dat de exceptie van de niet-

tegenwerpelijkheid van de verjaring ook de schadegevallen omvat waarbij de termijn van tien jaar 

reeds is verstreken op het ogenblik van het instellen van de bijkomende vordering, maar waarbij deze 

reeds virtueel in de initiële en dus tijdig ingestelde dagvaarding was begrepen.752 Onder dit “virtueel” 

karakter van de schadegevallen verstaat het Hof van Cassatie, zoals hierboven reeds aangehaald, de 

nieuwe schade die op haar beurt betrekking heeft op dezelfde plaats in het gebouw en op dezelfde 

ontwerp- en/of uitvoeringsfouten als waarvan sprake in de initiële vordering. Deze visie wordt thans 

ook door de lagere rechtspraak aanvaard.753

6.2.4. Grote herstellingswerken 

 Nieuwe schade die niet aan de vermelde voorwaarden 

voldoet kan derhalve geen aanleiding geven tot het verlengen van de termijn van de tienjarige 

aansprakelijkheid in hoofde van aannemer en architect, daar artikel 2270 B.W. voorziet in een 

bevrijding voor de aansprakelijkheid na verloop van tien jaar. 

160. Een tweede schijnbare uitzondering, hoewel niet unaniem aanvaard door de lagere 

rechtspraak,754 doet zich voor wanneer de aannemer en/of de architect grote herstellingen uitvoeren 

aan gebouwen of bouwwerken, die op zichzelf als ‘groot werk’ kunnen worden gekwalificeerd.755

De problematiek inzake de uitbreiding van de tienjarige waarborgtermijn kwam eerder reeds ter 

sprake.

 

756 Een uitbreiding van de waarborgverplichtingen, door deze tevens van toepassing te 

verklaren op de uitgevoerde grote herstellingswerken houdt echter in se geen verlenging in van de 

aanvankelijke termijn, daar het in wezen een nieuwe termijn van tien jaar is die een aanvang neemt.757

 

 

Ter zake kan men juridisch dus niet spreken van een daadwerkelijke verlenging, maar eerder van het 

ingaan van een nieuwe waarborgtermijn. 

Als de waarborgverplichtingen ook van toepassing gemaakt worden op de uitgevoerde grote 

herstellingswerken wordt de zekerheid in hoofde van de architect en de aannemer, als zijn zij ipso 

facto van hun aansprakelijkheid bevrijd, louter door het verstrijken van de termijn van tien jaar, met de 

grond gelijk gemaakt.758

                                                      
751 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 496.  

 Door de mogelijkheid te creëren van een herhaalde aansprakelijkheid is het 

752 Cass. 29 maart 1984, RW 1984-85, 1094. 
753 Brussel 14 januari 2009, T. Aann. 2009, 371, noot. 
754 Antwerpen 23 maart 1993, Limb. Rechtsl. 1993, 146. 
755 Cass. 9 december 1988, RW 1988-89, 1229, noot G. BAERT. 
756 Infra nrs. 137-138. 
757 Cass. 9 december 1988, RW 1988-89, 1229, noot G. BAERT. 
758 G. BAERT, “Het platte-dak arrest van de aflopende naar de doorlopende tienjarige garantietermijn” (noot 
onder Cass. 9 december 1988), RW 1988-89, 1232. 
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aldus in theorie mogelijk dat de bouwheer, de aannemer en/of de architect steeds opnieuw 

aanspreekt.759

 

 

Het mag dan ook niet verwonderen dat we in de rechtsleer zowel voor- als tegenstanders aantreffen in 

de discussie om ook de tienjarige waarborgtermijn te laten spelen op de belangrijke 

herstellingswerken.760

6.3. Rechtsvordering 

  

161. De termijn van tien jaar geldt als termijn waarbinnen de benadeelde bouwheer de vordering tot 

schadeloosstelling dient in te stellen.761 Ter zake oordeelde het Hof van Cassatie dat het louter 

instellen van een vordering in kortgeding met het oog op de aanstelling van een deskundige, op zich 

onvoldoende is om dit recht van de bouwheer aan het verval te onttrekken.762 Enkel een 

rechtsvordering ten gronde is afdoende om dit te voorkomen.763

 

 A fortiori geldt dat noch een 

ingebrekestelling, noch een vaststelling door de deurwaarder een invloed hebben op het voortschrijden 

van de verjaringstermijn.  

162. Het openbare orde karakter van deze vervaltermijn impliceert dat de rechter verplicht is het 

verval ambtshalve toe te passen. Dit heeft voor gevolg dat de rechter een laattijdig, i.e. na verloop van 

tien jaar, ingestelde vordering door de bouwheer ontoelaatbaar moet verklaren. Een vordering, 

ingesteld buiten de waarborgtermijn van tien jaar zal dus steeds het voorwerp uitmaken van een 

ontoelaatbare vordering. Zulks vloeit niet rechtsreeks voort uit het principe van de vervaltermijn, maar 

wel uit de bepalingen van artikel 1792 en 2270 B.W. zelf, die bepalen dat deze van openbare orde 

is.764

6.4. Vervaltermijn 

 

163. Het arrest, zoals gewezen door de zesde Kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen op 4 

november 2008 ligt in het verlengde van de eerdere uitspraken van het Hof van Cassatie, daar het Hof 

                                                      
759 W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect: tendenzen 
in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 525. 
760 Een felle tegenstander vinden we terug in G. BAERT. 
761 A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 
Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, 1833. 
762 Cass. 17 februari 1989, RW, 1988-89, 1267, noot G. BAERT ; Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47, 
noot G. BAERT; Rb. Namen 24 januari 1991, T. Aann. 1991, 374; Rb. Antwerpen 21 september 1988, T. Aann. 
1990, 48. 
763 Rb. Gent 16 februari 1977, RW 1978-79, 180. 
764 A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 
Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, 1833. 
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erin voorziet dat de tienjarige aansprakelijkheid een vervaltermijn behelst.765 Zoals eerder reeds 

aangehaald, bezit deze termijn het karakter van openbare orde te zijn.766

 

  

Gelet op het openbare orde karakter van de artikelen 1792 en 2270 B.W. is de termijn van tien jaar niet 

vatbaar voor inkorting in de tijd of beperking qua omvang.767 Partijen kunnen daar contractueel niet 

van afwijken. Thans voert men evenwel de discussie of deze al dan niet verlengd kan worden bij 

overeenstemming tussen partijen.768

 

 

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in zijn arrest dat het principe van de vervaltermijn 

impliceert dat deze termijn niet conventioneel kan worden verlengd. Het Hof sluit zich aan bij hetgeen 

aanvankelijk unaniem werd aanvaard, als zijnde dat het partijen niet is toegestaan de tienjarige 

aansprakelijkheid contractueel in te korten of te beperken, maar gaat in zijn arrest nog een stapje 

verder door te voorzien in een verbod tot contractuele uitbreiding van de termijn. Het Hof motiveert 

zijn standpunt door te stellen dat de aannemer in casu niet gemachtigd was om afstand te doen van het 

voordeel dat hem door de beperking van de waarborgtermijn tot tien jaar bij wet was gegeven. Het 

staat de aannemer met andere woorden niet vrij om afstand te doen van de rechten die hem door artikel 

1792 iuncto artikel 2270 B.W. worden geboden. Het verval van het recht om schadeloosstelling te 

bekomen in hoofde van de bouwheer komt sowieso te vervallen na een periode van tien jaar, hetgeen 

impliceert dat door partijen onderling overeengekomen bedingen die hiermee strijdig zijn, geen 

uitwerking kunnen krijgen.769

 

 

164. De rechtspraak en de rechtsleer aanvaarden deze stelling echter niet unaniem. Integendeel, het 

gros van de juridische wereld stelt ter zake dat de waarborg voorziet in een minimumbescherming 

jegens de bouwheer, hetgeen maakt dat deze termijn niet kan worden ingekort, maar desgevallend wel 

contractueel kan worden verlengd.770

 

 Een duidelijke erkenning van de tienjarige waarborgverplichting, 

als minimum ontbreekt mijns inziens evenwel. 

                                                      
765 Cass. 22 december 2006, TBO 2007, 40; Cass. 27 oktober 2006, RW 2006-07, 1435, noot K. VANHOVE. 
766 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, nr. 277; H. DEPAGE, Traité 
élementaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 896. 
767 G. BAERT, Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, losbl., VI.4. 45. 
768 Antwerpen 4 november 2008, NjW 2008, afl. 193, 930, noot S. MAES; Kh. Hasselt 30 januari 2006, RW 
2007-08, 1329. 
769 A. VAN OEVELEN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het 
Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, 1833. 
770 Kh. Hasselt 30 januari 2006, RW 2007-08, 1329; F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, 
Antwerpen, Maklu, 2001, nr. 277 en 284; W. DELVA, “Over de juridische natuur van de tienjarige 
aansprakelijkheid van architecten en aannemers”, TPR 1964, 40; H. DEPAGE, Traité élementaire de droit civil 
belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 898. 
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Ik sluit mij dan ook aan bij de mening van UYTTERHOEVEN, alwaar hij stelt dat de vervaltermijn 

door de wetgever werd ingegeven met als doel dat de bouwheer zijn vordering ten gronde, op straffe 

van verval, moet instellen binnen de tien jaar na aanvaarding van de werken.771 De termijn van tien 

jaar is niet alleen een waarborgtermijn maar ook een proceduretermijn, waarbinnen de bouwheer zijn 

rechtsvordering ten gronde moet instellen.772 De beperking in duurtijd is als het ware opgevat als een 

sanctie die speelt tegen de bouwheer/opdrachtgever, indien deze nalaat zich als een goed en zorgvuldig 

huisvader op te stellen.773 Het verval van recht is aldus een burgerlijke sanctie die tot doel heeft de 

belangen van de architect en de aannemer te beschermen.774

 

 

De wetgever heeft de duurtijd van de waarborgtermijn op tien jaar bepaald, om aan een aantal 

praktische moeilijkheden tegemoet te komen. Na verloop van tien jaar kan het zeer moeilijk zijn om de 

ware toedracht van het tenietgaan van het gebouw of bouwwerk te achterhalen. Reeds eerder is 

gewezen op de moeilijke opdracht die op de deskundige ligt die met een dergelijk bouwdossier werd 

belast. De tand des tijds maakt zijn opdracht er zeker niet gemakkelijker op. Bovendien bestaat ook het 

risico dat een aantal belangrijke documenten doorheen de jaren van eigenaar verwisselen of verloren 

dreigen te gaan. 

 

165. Daarnaast achtte de wetgever een duurtijd van tien jaar voldoende ruim, daar in normale 

omstandigheden grote gebreken ruimschoots de tijd hebben om zich te ontwikkelen en zichtbaar te 

worden. De rechtspraak en de rechtsleer aanvaarden immers dat bij de beoordeling van de omvang van 

de geleden schade niet enkel rekening wordt gehouden met de huidige schade, maar tevens de 

toekomstige schade mede in rekening kan worden gebracht.775

 

 

166. De tienjarige aansprakelijkheid die rust op de aannemer en de architect heeft bovendien een 

eigen karakter dat afwijkt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de aansprakelijkheid. Zij vormt 

derhalve een uitzondering op het principe dat de aanvaarding van de werken of de prestaties een 

bevrijding van aansprakelijkheid inhoudt.776 De aansprakelijkheid van de aannemer en de architect 

gaat verder daar zij tevens een bescherming inhoudt van de openbare veiligheid, die het tot stand 

brengen van stevige gebouwen vereist.777

 

 

                                                      
771 K. UYTTERHOEVEN, “ Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn” (noot onder Antwerpen 4 
november 2008), TBO 2009, 36. 
772 Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47, noot G. BAERT. 
773 Gent 8 april 1982, JT 1983, 12. 
774 K. UYTTERHOEVEN, “Hoe fataal is de tienjarige aansprakelijkheidstermijn”, (noot onder Antwerpen 4 
november 2008), TBO 2009, 37. 
775 Infra nr. 
776 Cass. 18 november 1983, RW 1984-85, 47, noot G. BAERT. 
777 Zie supra: BAERT is het evenwel niet met deze zienswijze eens waar hij stelt dat de bepalingen inzake artikel 
1792 en 2270 B.W. volgens hem geen uitstaans hebben met de openbare veiligheid. 
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De bescherming van de openbare veiligheid weegt echter op zich onvoldoende door om in de 

mogelijkheid te voorzien de waarborgtermijn van tien jaar contractueel te verlengen. Principieel geldt 

immers dat de aannemer en de architect van hun aansprakelijkheid zijn bevrijd na het verstrijken van 

de termijn van tien jaar.778 Na het verstrijken van deze termijn dragen beiden geen 

verantwoordelijkheid meer uit hoofde van hun overeenkomst met de bouwheer.779 Na verloop van 

deze termijn mag men er immers van uitgaan dat beiden hun verplichtingen hebben volbracht door een 

deugdelijke constructie af te leveren die de tand des tijds kan doorstaan.780

 

 

167. Al te ruime mogelijkheden om de termijn van tien jaar contractueel te verlengen kunnen mijns 

inziens bovendien ook een weerslag hebben op de werking van de architect en de aannemer als 

dusdanig. Gelet op de verplichting in hoofde van de architect om thans een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, mag ook aan deze problematiek niet voorbij 

worden gegaan. Het voorzien in de mogelijkheid tot contractuele verlenging, maakt dat de 

verzekeringsmaatschappij een dergelijk risico zal incalculeren in de jaarlijkse kostprijs van de 

verzekering. Zulks impliceert dat de architect zich genoodzaakt zal zien om de hogere premies ook 

door te rekenen aan zijn cliënteel, die voor de ontwerpen dan ook een hoger honorarium zullen moeten 

neertellen. Zulks zal onmiskenbaar ook zijn impact hebben op de bouwsector in het algemeen, die het 

in tijden van crisis al niet eenvoudig heeft om te overleven. Volgend op deze gedachtegang verwijs ik 

graag opnieuw naar de zinsnede waarin BAERT stelt dat al te ruime uitbreidingen van de 

aansprakelijkheidsplicht de economie van de overeenkomst dreigen te ondermijnen. 

                                                      
778 G. BAERT, “De vordering op grond van de tienjarige aansprakelijkheid en het kortgeding” (noot onder Cass. 
17 februari 1989), RW 1988-89, 1267. 
779 F. BURSSENS, Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2001, nr. 284. 
780 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 494. 
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7. Rechtsvergelijking: Nederland - België - Frankrijk 

7.1. Inleiding 

168. Gelet op het gegeven dat het Burgerlijk Wetboek, zoals wij het kennen, in grote mate 

overeenstemt met de Franse Code Civil, en doorheen deze masterproef reeds Franse rechtspraak zit 

verweven, heb ik er voor geopteerd om vooral de situatie in Nederland toe te lichten en in 

onderstaande vergelijking te betrekken. 

7.2. De verschillende bouwactoren 

169. In Nederland maakte men tot voor kort bewust een onderscheid tussen enerzijds de architect 

en anderzijds de raadgevend ingenieur. Een dergelijke tweedeling is naar Belgisch recht en in onze 

bestuurspraktijk niet gekend. 

 

Anno 2010 komt het onderscheid tussen architect en raadgevend ingenieur evenwel te vervallen en 

groeien beide actoren qua regelgevingen meer en meer naar elkaar toe. Een dergelijke evolutie is te 

wijten aan het feit dat de verschillende disciplines in de bouwsector en daardoor ook de onderscheiden 

actoren, steeds vaker en vroeger met elkaar in contact komen teneinde te komen tot een geïntegreerd 

project.781 Vandaar dat men er ook voor heeft geopteerd om de wederzijdse rechten en plichten van 

zowel de raadgevend ingenieur als deze van de architect ten aanzien van de opdrachtgever op te 

nemen in een verzameld kader. Dit werd “De Nieuwe Regeling” DNR 2005782

 

 gedoopt. 

In Nederland kent men geen orde van architecten zoals in België, enkel een Bond van Nederlandse 

Architekten (BNA). Evenmin is voorzien in een uitgebreide reglementering van het beroep, daar de rol 

van de architect hier eerder beperkt is qua omvang.783 In Nederland is namelijk een grotere rol 

weggelegd voor de aannemer doorheen het ganse bouwproces. Met betrekking tot de architect heeft 

men louter het voeren van de titel willen beschermen en niet zozeer de functie die de architect 

waarneemt.784

                                                      
781 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 84. 

 Bijgevolg bestaat in Nederland enkel een titelbescherming in hoofde van de architect, 

daar waar in België en Frankrijk daarnaast ook sprake is van een beroepsbescherming.  

782 Voor een korte toelichting aangaande DNR 2005 zie infra nr. 170. 
783 www.ordredesarchitectes.be/nl.teksten/cea/NEDERLAND.pdf 10/04/2010. 
784 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 890 met verwijzing naar C.A. ADRIAANSSENS, “Architectenrecht” in het losbladig 
Praktijkboek Onroerend Goed, II G over de bescherming van de titel.  

http://www.ordredesarchitectes.be/nl.teksten/cea/NEDERLAND.pdf�
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7.3. De wettelijke bepalingen vs. algemene voorwaarden 

170. De wettelijke regeling voor de architect en de raadgevend ingenieur is in Nederland vrij 

bescheiden van aard, doordat deze slechts zeer beperkt op dwingende wijze is voorgeschreven.785 Zo 

wordt de overeenkomst tussen de bouwheer en de architect of de adviserend ingenieur niet als 

dusdanig bij wet geregeld. De wettelijke bepalingen die al voorhanden zijn moeten in vele gevallen 

wijken voor de overeenkomsten zoals deze door partijen worden gesloten.786 De wet vormt als het 

ware slechts een zeer globaal kader. Vanuit de praktijk werd dan ook de nood ervaren om dit algemeen 

kader verder uit te werken in gespecificeerde bepalingen. Zo zijn vanuit de bestuurspraktijk de 

Standaardvoorwaarden 1997 ontstaan. Deze regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en 

de architect, alsook de verhouding tussen de opdrachtgever en raadgevend ingenieur.787 In 2005 zijn 

beide regelingen gecombineerd tot één globaal kader, zijnde De Nieuwe Regeling (DNR 2005).788 

Deze bepalingen worden op hun beurt verder aangevuld met het Model Basisopdracht en de Standaard 

Taak Beschrijving.789

 

 

171. De aannemingswereld betreft een heel ander verhaal in Nederland. De wetgever heeft lange 

tijd op zich laten wachten vooraleer ook de aanneming van werk in een nieuw kleedje werd gestoken 

in het Burgerlijk Wetboek.790 Het duurde immers tot 2003 voor de vernieuwingsoperatie kon vertaald 

worden naar een nieuwe wetgeving, die in boek 7 van het nieuwe B.W. werd opgenomen.791

 

 

Ook hier is de wettelijke regeling beperkt in zijn omvang.792

                                                      
785 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 90. 

 De wetgever heeft er voor geopteerd om 

een onderverdeling te maken in twee afdelingen. De eerste afdeling betreft een algemene regeling in 

het raam van aanneming van werk. De tweede afdeling betreft de aanneming die specifiek strekt tot de 

bouw van een woning in opdracht van een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een 

beroep of bedrijf. In deze laatste afdeling zijn voornamelijk bepalingen met het oog op de bescherming 

786 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 66, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010. 
787 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 66, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010. 
788 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 66, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010. 
789 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 98. 
790 M.A.M.C VAN DEN BERG, H.L. VAN DER BEEK en M.A.B. CHAO DUIVIS, Bouwrecht. Tekst en 
Commentaar, Deventer, Kluwer, 2009, 20 e.v. 
791 M.A.M.C. VAN DEN BERG, A.G. BERGMAN en M.A.B. CHAO-DUIVIS, Bouwrecht in kortbestek, 
Deventer, Kluwer, 2007, 265. M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar 
Instituut voor Bouwrecht, 68, www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010 
792 Zie art.7:400 lid 2 B.W. 

http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
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van de bouwheer-consument opgenomen, die op hun beurt verder worden ontwikkeld door de 

bouwsector zelf.793

 

 

Het komt derhalve opnieuw aan de beroepssector toe om nadere regelen omtrent de 

aannemingswerken verder uit te werken. Dit vindt plaats onder de vorm van algemene voorwaarden, 

waarvan de meest gezaghebbende de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van 

werken (UAV) vormen. De eerste versie dateerde van 1968. Deze werd inmiddels al eens bijgeschaafd 

in een versie van 1989. Gelet op het bijzonder evenwichtig karakter van deze set regelen, waarbij 

zowel de belangen van de aannemer als deze van de bouwheer zorgvuldig tegenover elkaar zijn 

afgewogen, geeft de wetgever aan de UAV een bijzonder gezag mee.  

 

De UAV vormen aldus als het ware de basis voor het aangaan van overeenkomsten die kaderen binnen 

de aanneming van bouwwerken.794

 

 

Thans pleit men voor een tweede herziening van de UAV 1989.795 Reden hiervoor is dat het 

bouwcontractenrecht de afgelopen jaren enorm geëvolueerd is. Bovendien is ook het nieuwe wetboek 

in voege getreden.796

 

 In het kader van deze herziening wil men problemen voorkomen door te 

voorzien in een ver doorgedreven communicatie tussen de verschillende actoren.  

172. Dit alles maakt al snel duidelijk dat in België een en ander op een meer dwingende en 

omvattende wijze door de wetgever is vastgelegd. Enerzijds kan ter zake verwezen worden naar de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, anderzijds naar het Reglement van Beroepsplichten dat van 

toepassing is op de architect. 

7.4. Het wettelijk monopolie 

173. België en Frankrijk kennen het wettelijk monopolie van de architect en de daarmee verband 

houdende verplichting tot bouwbijstand. De minimumopdracht van de architect bestaat in België uit 

het ontwerp en de controle op de uitvoering van de werken. In Frankrijk daarentegen heeft dit 

                                                      
793 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 68, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010 
794 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 95. 
795 www.ibr.nl/templates/mercury.asp?page_id=1801: Herziening UAV 1989: begonnen! 09/04/2010 
796 W.J.M. HERBER, “Herziening UAV 1989”, Bouwrecht nr. 12 december 2004, 1032. 

http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
http://www.ibr.nl/templates/mercury.asp?page_id=1801�
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monopolie enkel betrekking op het opmaken van de plannen. De technische controle wordt daar 

toevertrouwd aan professionele en gespecialiseerde studiebureaus.797

 

 

In Nederland daarentegen kent men dergelijk monopolie helemaal niet.798 Er is niet voorzien in een 

verplichting tot bijstand van een architect. Zulks betekent evenwel niet dat men in Nederland zomaar 

kan bouwen, zonder dat er sprake is van een waarborg van een deskundige.799 Om hieraan te verhelpen 

heeft men er voor geopteerd om het bekomen van een bouwvergunning verplicht te stellen.800 Deze 

vergunning wordt afgeleverd door de Burgemeester en de Wethouders van de gemeente.801 Het is 

enkel indien het bouwwerk niet voldoet aan bepaalde bij wet opgesomde vereisten dat de vergunning 

kan en moet geweigerd worden.802 De verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid van het 

bouwwerk worden aldus via het vergunningensysteem opgelegd aan de bouwheer.803 Dit maakt dat 

ook in Nederland quasi altijd een beroep dient te worden gedaan op een architect of een raadgevend 

ingenieur. Het verschil tussen beide landen bestaat er in dat deze bepalingen in Nederland niet op 

dwingende wijze zijn voorgeschreven.804

7.5.  Onverenigbaarheden 

 

174. In Nederland bestaat geen onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van 

aannemer.805 Dit volgt onder meer uit het ontbreken van een wettelijk monopolie in hoofde van de 

architect. De Nederlandse algemene voorwaarden stipuleren evenwel dat de raadgevend ingenieur of 

de architect alles wat zijn onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen, dient te vermijden.806

                                                      
797 Titel II van de Wet nr. 78-12 van 4 januari 1978, Loi relative à la responsabilité et à l’assurance dans la 
domaine de la construction. (ook “Wet Spinetta” genoemd.); J.H. HERBOTS, “Nieuw bouwrecht in Frankrijk- 
De wet Spinetta”, RW 1977-78, 2707. 

 In 

Nederland opteert men dus vanuit de verschillende beroepssectoren zelf dat een zekere 

onafhankelijkheid in acht dient te worden genomen. Hoewel deze bepalingen niet van wettelijke aard 

798 www.ordredesarchitectes.be/nl/teksten/cea/NEDERLAND.pdf 10/04/2010. 
799 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 91. 
800 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 91. 
801 Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet 5 september 1991, art 40, 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_10/04/2010.  
802 Art. 44 Woningwet, 5 september 1991 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_10/04/2010.  
803 Art. 8 Woningwet, 5 september 1991 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_10/04/2010.  
804 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 92. 
805 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 93. 
806 Voorbeeld: art 11 lid 2 DNR 2005. 

http://www.ordredesarchitectes.be/nl/teksten/cea/NEDERLAND.pdf�
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_10/04/2010�
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/geldigheidsdatum_10/04/2010�
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zijn en aldus geen dwingend karakter kennen, maken zij in de praktijk deel uit van een set 

gedragregels die toch enige normerende kracht uitstralen en ook door de wetgever met het nodige 

gezag worden behandeld. 

7.6. Het principe van consensualisme 

175. Zowel Nederland als België erkennen dat de architectenovereenkomst een consensuele 

overeenkomst uitmaakt.807 Zulks impliceert dat in principe wilsovereenstemming tussen partijen 

voldoende is opdat de overeenkomst ingang kan vinden. Hoewel het Reglement van Beroepsplichten 

in België oplegt dat ter zake een geschrift moet worden opgesteld, doet zulks geen afbreuk aan het 

vormvrij karakter van de overeenkomst. Ook aan de algemene voorwaarden naar Nederlands model 

zijn geen vormvereisten verbonden. Het is in se voldoende dat de ene partij de voorwaarden voorstelt, 

en de andere deze aanvaardt, opdat de algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen.808

7.7. Bewijsregeling 

 

Daar waar in België veel ruimte wordt gelaten aan de partijen zelf om de inhoud te bepalen, kenmerkt 

het Nederlands model zich door een meer gedetailleerde bepaling tussen partijen op te leggen. Men 

mag echter niet vergeten dat de wetgeving in België bepaalde verplichtingen in hoofde van de 

architect dwingend voorschrijft, hetgeen in Nederland niet het geval is, bij gebreke aan specifieke 

wetgevende bepalingen ter zake. 

176. In België geldt de regel dat de geleden schade moet worden bewezen. In Frankrijk stipuleert 

artikel 1792 C. Civ. uitdrukkelijk dat de aannemer van rechtswege (“de plein droit”) aansprakelijk is. 

Vervolgens specifieert artikel 1792-2 C. Civ. dat het gaat om een weerlegbaar vermoeden. Dit maakt 

dat men in Frankrijk, net als in Nederland trouwens, uitgaat van een resultaatsverbintenis. De 

aannemer is er dus toe gehouden deugdelijke gebouwen op te leveren.809 In België daarentegen lijkt de 

rechtspraak eerder geneigd te zijn om in hoofde van de aannemer van een inspanningsverbintenis te 

spreken.810 Het vermoeden van fout vindt in de Belgische rechtsleer weinig aanhang.811

                                                      
807 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 101. 

 

808 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 99. 
809 J.H. HERBOTS, “Nieuw bouwrecht in Frankrijk – De wet Spinetta”, RW 1977-78, 2695. 
810 L. SIMONT, en J. DE GAVRE, “Examen de jurisprudence, les contrats spéciaux (1969-1975)”, RCJB 
1977,333 ; infra nr. 31. 
811 H. DE PAGE, Traité élementaire de droit civil belge IV, Brussel, Bruylant, 1972, 897; BRICMONT, G., La 
responsabilité des architecte et entrepreneur, Brussel, Maison Ferdinand Larcier, 1971, 128. 
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7.8. De aansprakelijkheid voor bouwwerken 

7.8.1. Algemeen 

177. De aansprakelijkheid van de bouwmeesters werd in Nederland lange tijd geregeld door het 

oude en omstreden artikel 1645 B.W.812 Het is pas in 1992 dat het grootste deel van het Nieuwe 

Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd, waarbij in 2003 pas het deel over aanneming van werk volgde. 

Artikel 1645 oud B.W. ligt in dezelfde lijn als de bepalingen zoals vervat in artikel 1792 B.W.. Het 

merendeel van de Nederlandse rechtsleer neemt aan dat deze bepaling van openbare orde is, net zoals 

in België het geval is. De rechtspraak in Nederland deelt deze mening echter niet, derwijze dat het 

volgens hen toegelaten is aan partijen om de aansprakelijkheid bij overeenkomst uit te sluiten of te 

beperken.813 Het is daarom ook een goede zaak dat dit omstreden artikel niet werd opgenomen in de 

nieuwe titel betreffende de aanneming van werken. Ongelukkig is evenwel het feit dat de UAV hier 

wel nog naar verwijzen.814 In Frankrijk bevestigt artikel 1792-5 C. Civ. op uitdrukkelijke wijze het 

dwingend karakter van de tienjarige aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid die volgt uit artikel 1792 

C. Civ. is aldus onmiskenbaar van openbare orde.815

 

 

178. Naar Nederlands model werd de mogelijkheid tot het verantwoordelijk houden voor een 

“toerekenbare tekortkoming” in hoofde van de adviseur ingevoerd. Er is sprake van een 

“toerekenbare tekortkoming” wanneer de normale vakkennis niet in acht is genomen bij het uitvoeren 

van de opdracht.816 Zo houdt het niet nakomen van de verplichting in hoofde van de architect of de 

adviseur om een ontwerp op te stellen dat kan worden uitgevoerd binnen het vooropgestelde 

bouwbudget geen fout, doch wel een toerekenbare tekortkoming in.817 Een toerekenbare tekortkoming 

leidt naar Nederlandse normen echter niet ipso facto tot aansprakelijkheid van de adviseur.818 De 

adviseur zal evenwel de schade dienen te vergoeden.819

                                                      
812 “Indien een gebouw, voor eenen bepaalde prijs aangenomen of afgemaakt, geheel of gedeeltelijk vergaat door 
een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters 
en aannemers daarvoor, gedurende tien jaren, aansprakelijk. 

 

813 G. BAERT, Aanneming van werk, Antwerpen, Story-Scientia, 2001, 472; W. DELVA, “Over de juridische 
natuur van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers”, TPR 1964, 33. 
814 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 87, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010 
815 J.H. HERBOTS, “Nieuw bouwrecht in Frankrijk – De wet Spinetta”, RW 1977-78, 2708. 
816 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 109. 
817 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 111. 
818 Zie de bepalingen DNR 2005. 
819 M.A.B. CHAO-DUIVIS, “Een vergelijking van het recht van de architect en de raadgevend ingenieur in 
Nederland en België”, in K. DEKETELAERE en A. VERBEKE (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, 
Brugge, Die Keure, 2005, 112. 
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Ons Reglement van Beroepsplichten kent een gelijkaardige bepaling, waarin is voorzien dat de 

architect erop dient te letten dat de ontwerpen binnen de grenzen blijven van het in de opdracht 

vastgestelde programma en van de begroting die daaruit voortvloeit.820 Wijzigingen die een financiële 

weerslag hebben, zijn slechts mogelijk indien daaromtrent een afzonderlijke overeenkomst wordt 

gesloten tussen de betrokken partijen.821 Bij een kennelijke overschrijding van de begrote kosten kan 

de architect naar Belgisch recht aansprakelijk worden gesteld.822

 

 Zulks is niet voorzien in Nederland, 

daar overschrijding van het budget slechts een toerekenbare tekortkoming uitmaakt in hoofde van de 

adviseur. De sancties vallen naar Belgisch recht dan ook veel zwaarder uit, in vergelijking met het 

Nederlands model.  

Naar Belgisch recht wordt een onderscheid gemaakt tussen de aansprakelijkheid die op de architect en 

de aannemer rust tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zijnde de periode voorafgaand aan de 

aanvaarding van de werken, en de periode na de aanvaarding. Onder deze laatste categorie vallen de 

aansprakelijkheid voor verborgen gebreken dewelke de stevigheid van het gebouw niet aantasten en de 

tienjarige aansprakelijkheid in hoofde van aannemer en architect. 

7.8.2. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken 

179. In België is voorzien in de mogelijkheid in hoofde van de opdrachtgever om de aannemer of 

architect aansprakelijk te stellen voor verborgen gebreken, die pas na de aanvaarding van de 

bouwwerken door hem worden ontdekt en die op zich onvoldoende zijn om de toepassing van de 

artikelen 1792 B.W en 2270 B.W. in te roepen, maar desalniettemin dermate ernstig zijn dat de 

opdrachtgever, mocht hij hiervan kennis hebben gehad ten tijde van de oplevering, het werk niet zou 

hebben aanvaard.823

 

 

De nieuwe Nederlandse wet betreffende de aanneming van werk legt een soortgelijke bepaling vast 

met betrekking tot de verborgen gebreken, maar is strenger daar de wet stipuleert dat de aannemer 

ontslagen is van zijn aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de 

oplevering redelijkerwijze had moeten ontdekken.824 Deze bepaling werd ook overgenomen in de 

UAV 1989825

                                                      
820 Art 16, lid 1 R.B 

, en behelst aldus de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering voor de 

verborgen gebreken. Uit lezing van het nieuwe wetsartikel kan worden afgeleid dat de aannemer enkel 

821 Art 16, lid 2 R.B. 
822 Infra nr. 91. 
823 Infra nr. 109 e.v. 
824 Art 7: 758, 3° B.W. 
825 § 12, lid 2, sub b iuncto lid 3 UAV 1989. 
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van zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken kan worden ontslagen voor de “verborgen” 

gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijze had moeten 

ontdekken.826 De nieuwe wetsbepaling houdt aldus een decharge in van de aansprakelijkheid die rust 

op de aannemer voor de gebreken die de opdrachtgever had moeten ter kennis brengen op het ogenblik 

van de oplevering.827 De UAV 1989 bepaalt alleszins dat de rechtsvordering inzake verborgen 

gebreken verjaart door verloop van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de oplevering.828

7.8.3. De aansprakelijkheid voor het tenietgaan van het gebouw 

 

180. De Franse rechtspraak geeft aan de tienjarige aansprakelijkheid een zeer ruime draagwijdte 

door eveneens te verwijzen naar “de gebreken die het gebouw ongeschikt maken voor zijn 

bestemming”.829

7.9. De onderscheiden termijnen waarbinnen de bouwactoren tot 
aansprakelijkheid zijn gehouden 

 Naar Belgisch recht dient de rechter echter te opteren voor een restrictieve 

interpretatie, in die zin dat hij dient na te gaan of de stevigheid in het gedrang komt. Het is pas als aan 

deze voorwaarde is voldaan dat de architect of de aannemer naar Belgische normen aansprakelijk 

kunnen worden gesteld in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid.  

181. Zoals uit het bovenstaande mag blijken kent men in Nederland een sterke beperking van de 

aansprakelijkheid. In Nederland bestaan omvangrijke mogelijkheden tot het exonereren van 

aansprakelijkheidsgronden.830

 

 Zo bepaalt bijvoorbeeld artikel 7 DNR 2005 dat de adviseur niet 

aansprakelijk is voor schade, tenzij er sprake is van opzet van grove onzorgvuldigheid. 

Ook naar omvang in duurtijd van de aansprakelijkheid zijn duidelijke verschillen merkbaar. De UAV 

1989 en de DNR 2005 voorzien beide in een waarborgtermijn van tien jaar voor het tenietgaan van een 

bouwwerk. Daar deze bepalingen contractuele vervaltermijnen zijn, houden deze een aanzienlijke 

beperking in, wanneer men deze vergelijkt met de termijnen zoals bepaald in het Nederlands 

Burgerlijk Wetboek.831

                                                      
826 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 82, 

 De nieuwe wet voorziet voor vorderingen betreffende gebreken aan een 

bouwwerk die worden ontdekt na de oplevering in een dubbele verjaringstermijn. Enerzijds is een 

tweejarige termijn van toepassing voor herstellingen die dienen te worden uitgevoerd. Deze termijn 

www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010 
827 M.A.M.C. VAN DEN BERG, H.L. VAN DER BEEK en M.A.B. CHAO-DUYVIS, Bouwrecht – Tekst en 
Commentaar, Deventer, Kluwer, 2009, 21. 
828 § 12 lid 2, b, iuncto lid 4 UAV 1989. 
829 Art. 1729 C. Civ. 
830 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 67, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010. met verwijzing naar M.A.M.C.VAN DEN BERG, 
A.G. BREGMAN, M.A.B. CHAO-DUIVIS, Bouwrecht in kortbestek, Deventer, Kluwer, 2007, 272-285. 
831 Art. 7:761 B.W. 

http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
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van twee jaar verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft 

geprotesteerd.832 Anderzijds verjaart de rechtsvordering in ieder geval door verloop van twintig jaar 

na de oplevering in geval van oplevering van bouwwerk.833 Deze termijn begint te lopen vanaf het 

ogenblik van de oplevering, en niet, zoals DNR 2005 stipuleert, vanaf de dag van de voltooiing van de 

opdracht. Deze twintigjarige termijn is ingegeven voor bouwwerken die in het algemeen belang 

bedoeld zijn om een lange tijd mee te gaan en waarbij de gebreken doorgaans pas op een later tijdstip 

tot uiting komen.834 Deze termijnen moeten worden aangezien als het absoluut maximum voor wat 

betreft het instellen van een rechtsvordering voor bouwgebreken door de eigenaar.835

 

 Partijen kunnen 

onderling een minder lange termijn bedingen. In vergelijking met België is deze termijn van twintig 

jaar zeer ruim. 

182. Zowel in België als Frankrijk zijn onder meer de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing. In het kader van de tienjarige aansprakelijkheid geldt het principe dat de 

artikels 1792 B.W. en 2270 B.W samen dienen te worden gelezen. 

 

Aanvankelijk oordeelde men in Frankrijk dat de architect geen aansprakelijkheid kon oplopen 

tengevolge van artikel 1792 B.W., daar deze bepaling enkel van toepassing was op het optrekken van 

een gebouw. Franse rechtspraak ging er van uit dat voor het daadwerkelijk optrekken van het gebouw, 

de eigenlijke constructiewerken, enkel de aannemer aansprakelijk kon worden gehouden.836

 

 In België 

heeft de rechtspraak nooit een dergelijk onderscheid naar voren geschoven. Thans heeft voormeld 

onderscheid echter ook in Frankrijk aan belang ingeboet, daar de wet Spinetta van 4 januari 1978 stelt 

dat beide wetsartikelen toepassing vinden op elke persoon die zich ten aanzien van de opdrachtgever 

heeft verbonden door een overeenkomst van huur van diensten. Dit maakt dat artikel 1792 C. Civ. ook 

van toepassing is op de architect.  

De Franse wetgever heeft reeds enkele malen wijzigingen aangebracht aan de bepalingen inzake de 

aansprakelijkheid van aannemer en architect. De artikelen 1792 en 2270 C. Civ. werden een eerste 

maal gewijzigd door de wet van 1967. De wet Spinetta van 4 januari 1978 voerde evenwel drastischer 

veranderingen door. Zo is thans voorzien in een opdeling in drie hoofdcategorieën inzake 

waarborgperioden. Door de invoering van artikel 1792-6 C. Civ. voerde de wetgever een eenjarige 

waarborgverbintenis in tot volmaakte afwerking. Deze verbintenis omvat zowel de gebreken die de 

                                                      
832 Art. 7:761, 1° B.W. 
833 Art. 7:761, 2° B.W. 
834 M.A.M.C. VAN DEN BERG, H.L. VAN DER BEEK en M.A.B. CHAO-DUYVIS, Bouwrecht – Tekst en 
Commentaar, Deventer, Kluwer, 2009, 27. 
835 M.A.M.C. VAN DEN BERG, “Bouwcontractenrecht in beweging” in 40 jaar Instituut voor Bouwrecht, 88, 
www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html. 09/04/2010. 
836 Zie hierover W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en 
architect: tendenzen in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 521. 

http://www.polfgeni.nl/boek/uav-gc-2005-pdf.html�
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bouwheer heeft vermeld ten tijde van de oplevering als deze die zich manifesteren in de loop van de 

eenjarige periode.837

 

 In België kan men dit vergelijken met de waarborgperiode tussen de voorlopige 

oplevering en de definitieve oplevering die conform artikel 9 van de Woningbouwwet niet minder mag 

bedragen dan één jaar. Voorts voorziet de wetgever middels artikel 1792-3 C. Civ. in een tweejarige 

verbintenis tot waarborg van de goede werking, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het 

gebouw zelf en de uitrustingselementen. De tweejarige waarborgperiode heeft betrekking op de 

uitrustingselementen die kunnen worden afgescheiden van het gebouw zelf. Tenslotte blijft de 

tienjarige aanspakelijkheidstermijn voor de bouwwerken en de uitrustingselementen die inherent aan 

het bouwwerk verbonden zijn, behouden in artikel 1792 C. Civ. De wetgever breidt het 

toepassingsgebied evenwel uit door de aannemer ook aansprakelijk te houden indien het bouwwerk 

niet meer geschikt is voor zijn bestemming. 

Naast de uitbreiding van de waarborgtermijn voorziet de wet Spinetta eveneens dat ook de verkoper en 

de bouwpromotor van een bouwwerk thans gehouden zijn tot het nakomen van de 

waarborgverplichtingen zoals vervat in artikel 1792 C. Civ.838 Dit maakt dat ook de 

koopovereenkomsten inzake bouwwerken thans hetzelfde lot ondergaan als de 

aannemingsovereenkomsten.839

7.10. Samenloop van fouten en de veroordeling in solidum 

 

183. Indien een fout bewezen wordt in hoofde van een of meerdere bouwactoren vinden de 

klassieke regelen inzake verdeling van aansprakelijkheid naar Belgisch recht toepassing. De aannemer 

is daarbij in eerste instantie aansprakelijk voor de uitvoering van de werken, daar waar de architect als 

eerste in lijn verantwoordelijk is voor het ontwerp. In de omstandigheden waarbij sprake is van een 

gedeelde aansprakelijkheid, kan elk van de betrokken actoren gehouden zijn tot vergoeding in 

solidum. 

 

Naar Nederlands model wordt echter weinig toepassing gemaakt van de mogelijkheid tot veroordeling 

in solidum.840

                                                      
837 J.H. HERBOTS, “Nieuw bouwrecht in Frankrijk – De wet Spinetta”, RW 1977-78, 2687. 

 De achterliggende reden voor deze onderscheiden aanpak is dat men naar Nederlands 

recht uitgaat van de notie billijkheid. De ratio legis is dat aannemer en architect in feite twee van 

elkaar onderscheiden prestaties leveren, waardoor een tekortkoming in hoofde van één van beide, leidt 

tot verschillende vormen van schade. Hieruit vloeit voort dat men uit billijkheidsoverwegingen niet 

kan aanvaarden dat een gezamenlijke veroordeling wordt uitgesproken, daar waar het op zich 

838 Art. 2270 C. Civ. iuncto art. 1792-1 C. Civ. 
839 J.H. HERBOTS, “Nieuw bouwrecht in Frankrijk – De wet Spinetta”, RW 1977-78, 2703. 
840 Zie onder meer het Pakhuismeesterenarrest dd. 15 februari 1974, RW 1973-74, 1715, noot F. DUMON. 
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onderscheiden overeenkomst, onderscheiden prestaties en onderscheiden tekortkomingen betreft in 

hoofde van onderscheiden bouwactoren. 

 

Deze vergelijking maakt duidelijk dat de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot werken 

behorende tot het bouwbedrijf in België anders wordt uitgewerkt dan in Nederland. Ook in 

vergelijking met Frankrijk, hoewel vertrekkende van dezelfde basis, kan men toch enkele belangrijke 

verschilpunten onderkennen.  
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8. Besluit 

184. Het bouwen of verbouwen van een woning is voor de meeste onder een ons een unieke en 

bijzondere gebeurtenis. Gelet op de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn en de sterke wens van 

elke particuliere bouwheer om zonder onaangename verrassingen zijn droomhuis te verwezenlijken, 

mag het niet verwonderen dat afdoende regelgeving zeker geen overbodige luxe is, meer nog dat het 

onontbeerlijk is. De bouwheer - die doorgaans een leek is doorheen het gehele bouwproces - heeft 

bovendien ook te allen tijde recht op juiste en voldoende informatie die hem in de mogelijkheid moet 

stellen te kunnen nagaan welke zijn rechten, maar ook zijn verplichtingen zijn. Mijns inziens zijn alle 

actoren betrokken bij het bouwproject gebaat bij duidelijk geformuleerde en voor eenieder 

verstaanbare wettelijke bepalingen. Enkel op basis van een sluitende en coherente wetgeving inzake de 

wederzijdse verbintenissen van de betrokken partijen en hierbij aansluitend een nauwkeurige 

aansprakelijkheidsregeling in geval van tekortkomingen, is men in staat het hoofd te bieden aan 

gebeurlijke ergernissen en persoonlijke catastrofes. 

 

Hoewel de aansprakelijkheidsregeling in België verre van perfect te noemen is, draagt deze grosso 

modo toch mijn voorkeur weg. Regelgeving afdwingen aan de hand van algemene voorschriften, zoals 

in Nederland, houdt mijns inziens een niet te miskennen risico in op het vlak van rechtszekerheid. 

Bovendien zijn wij in België ook niet dermate vertrouwd met een dergelijke manier van werken, 

waardoor het risico op hiaten in een sluitend geheel bijzonder groot is. Het aantal achterpoortjes zou 

een niet te overziene chaos creëren, die rechtsonzekerheid en particularisme in de hand zou werken. 

Het recht van de sterkste mag zeker in het kader van bouwprojecten niet de bovenhand krijgen.  

 

Doorgaans creëert de thans heersende Belgische regelgeving al een behoorlijke basis en komt zij in die 

zin ook tegemoet aan de vereiste van rechtszekerheid. Toch dient de bestaande regelgeving te worden 

aangepast aan nieuwe trends in de vastgoedmarkt zoals sleutel-op-de-deur projecten. De thans 

heersende bestuurspraktijk waarbij grote bouwpromotoren bouwwerken aanbieden als kant-en-klaar 

pakket aan de bouwer-‘koper’ (in sommige omstandigheden zijn de pakketjes immers zo kant en klaar, 

dat er van bouwheer-‘opdrachtgever’ nauwelijks nog sprake kan zijn) moet in een wettelijk jasje 

worden gegoten. Hoewel de Woningbouwwet al een goede aanzet vormt voor het creëren van een 

bijkomende bescherming in hoofde van de bouwheer/particulier die overgaat tot het bouwen van een 

eigen woning, dient dit verder te worden uitgebreid tot bijvoorbeeld ook aannemingsovereenkomsten 

voor de bouw van kantoren, industrie, tweede verblijven … zodat de ter zake geldende regelgeving 

kan worden opengetrokken tot situaties die zich thans buiten het toepassingsgebied van de 

woningbouwwet situeren.  
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185. Daarnaast besluit ik dat de thans bestaande bepalingen dewelke betrekking hebben op de 

tienjarige aansprakelijkheid ook voor vernieuwing vatbaar zijn. Ik sluit mij aan bij de stelling zoals 

door ABBELOOS841

 

 verwoord, dat het instellen van een waarborgtermijn van tien jaar die zowel 

betrekking heeft op de uitrustingswerken als op de daadwerkelijke constructiefouten, aan de logica van 

de waarborgtermijn voorbij gaat. Het zou dan ook geen slechte zaak zijn om - naar Frans voorbeeld - 

een onderscheid te maken tussen beide tekortkomingen. Voor de uitrustingswerken kan dan worden 

voorzien in een termijn van twee tot vijf jaar. Deze uitrustingswerken hebben onder meer betrekking 

op sanitaire installaties, elektriciteitswerken en dergelijke meer. De tienjarige 

aansprakelijkheidstermijn - zoals wij deze vandaag de dag kennen - blijft in deze visie behouden, maar 

is enkel van toepassing op de daadwerkelijke constructiefouten die effectief een risico vormen voor de 

stevigheid van het bouwwerk als dusdanig. In die zin wordt een billijker aansprakelijkheidsregeling 

uitgewerkt in hoofde van de aannemer en de architect. 

186. De bouwheer moet zich natuurlijk te allen tijde beschermd zien tegen gebeurlijke 

tekortkomingen en fouten die te wijten zijn aan een slechte uitvoering van de opdracht in hoofde van 

de aannemer en/of de architect en dewelke een risico inhouden voor het tenietgaan van het bouwwerk. 

De bouwheer/opdrachtgever is in heel het bouwproject vaak een leek en moet aldus de nodige 

wettelijke bescherming worden gegarandeerd. Toch houdt de mogelijkheid tot het contractueel 

verlengen van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn mijns inziens niet te miskennen risico’s in. Men 

mag niet vergeten dat de termijn van tien jaar op zich al een behoorlijke verlenging inhoudt van de 

gemeenrechtelijke aansprakelijkheidstermijn. Te ruime uitbreidingen brengen ook praktische 

problemen met zich mee naar bewijsvoering. Ook moet men, rekening houdende met een dergelijke 

tijdsmarge, de onderhoudsverplichtingen, alsook de invloeden van de tand des tijds bij de beoordeling 

tot aansprakelijkheid mee in acht nemen. 

 

Het mag dan ook niet verwonderen dat de vakman een dergelijke uitbreiding allerminst bejubelt, 

integendeel. Het verzwaren van het aansprakelijkheidsrisico - door te voorzien in gebeurlijke 

uitbreidingen van de termijn - weegt zwaar door op de aannemer en de architect. Zowel op 

professioneel als op persoonlijk vlak kan dit niet te miskennen gevolgen hebben waar men rekening 

moet mee houden. Dag in dag uit moeten de aannemer en de architect die hun beroep als zelfstandige 

uitvoeren met deze druk om kunnen gaan. 

 

Een mogelijke uitbreiding van de aansprakelijkheidstermijn zal ook zijn uitwerking kennen naar de 

verzekeringssector toe en zal in die mate ook doorwerken in de economie van het bouwbedrijf als 

dusdanig. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat sedert de wet 2006 elke architect verplicht 
                                                      
841 Zie onder meer W. ABBELOOS en D. ABBELOOS, “De tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en 
architect: tendenzen in de recente rechtsleer en rechtspraak”, AJT 2000-01, 533 e.v. 
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een aansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten. Het ligt voor de hand dat een grotere 

aansprakelijkheid gepaard zal gaan met een grotere risicodekking, wat zich vertaalt in hogere premies, 

die op hun beurt zullen worden doorgerekend aan de bouwheer/opdrachtgever.  

 

187. De geschiedenis van wetten en normen heeft reeds meermaals uitgewezen dat een wetgeving 

maar kan standhouden indien zij ook door de bestuurspraktijk wordt gedragen. Zulks impliceert dat de 

wetgever oog moet hebben - en blijven hebben - voor de belangen van elk der betrokken partijen. 

Artikel 1792 B.W. voorziet in een bescherming van de bouwheer. Het stelt dat tekortkomingen en 

fouten die kunnen worden toegeschreven aan de architect of de aannemer én die dermate ernstig zijn 

dat zij de stevigheid van het bouwwerk bedreigen, onder de verantwoordelijkheid vallen van de 

dienstdoende aannemer en/of architect. Daartegenover staat artikel 2270 B.W. dat voorziet in een 

bevrijding van bovenvernoemde aansprakelijkheid na het verstrijken van een periode van tien jaar. 

Mijns inziens lijkt met beide artikelen een juist evenwicht te zijn gevonden tussen de rechten en de 

verplichtingen van de partijen betrokken bij het bouwproject. Het aanvaarden van de mogelijkheid tot 

contractuele verlenging van de wettelijk voorziene waarborgtermijn van tien jaar lijkt mij, gelet op het 

gevaar op uitholling van artikelen 1792 en 2270 B.W., de economische impact en het risico dat de 

benadeelde bouwheer zijn verantwoordelijkheden doorschuift naar de andere actoren, niet 

verantwoord. 
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