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I. INLEIDING



WIE ZIJN WIJ?

• Belgische nicheverzekeraar
• Meer dan 25 jaar kennis en 

ervaring
• Marktleider (65%) 

beroepsaansprakelijkheid 
architecten & ingenieurs

• Specialist (bouw)technische 
verzekeringen

• Specialities (gevelrenovatie, 
garantie...)



3 BUSINESS LINES

• Beroepsaansprakelijkheid
Architecten en ingenieursbureaus, studiebureaus, 
veiligheidscoördinatoren, energiedeskundigen, milieudeskundigen 
en andere dienstverleners in de bouwsector en aanverwante 
sectoren.

• (Bouw)technische verzekeringen
ABR & Globale 10-jarige, garantieverzekeringen.

• Op maat
Rechtsbijstand, ongevallenpolis (individueel of collectief).



II. ENKELE BELANGRIJKE 
BEGRIPPEN



Enkele belangrijke begrippen

• Strafrechtelijke vs burgerlijke aansprakelijkheid
• Burgerlijke aansprakelijkheid: contractueel & buitencontractueel
• Wat is schade?
• De aansprakelijkheden na de oplevering: tienjarige 

aansprakelijkheid & aansprakelijkheid lichte verborgen gebreken



Strafrechtelijke aansprakelijkheid vs burgerlijke 
aansprakelijkheid

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid: 
• Aansprakelijkheid t.o.v. de maatschappij ten gevolge van overtreding 

regels die strafrechtelijk worden gesanctioneerd
• In regel gesanctioneerd dmv opleggen boetes of gevangenisstraf
• Loutere niet-naleving rechtsregel leidt tot aansprakelijkheid
• Geen noodzaak van schade

• Burgerlijke aansprakelijkheid:
• Aansprakelijkheid t.o.v. andere personen in de samenleving
• Contractueel of buitencontractueel
• Fout – schade – causaal verband



Burgerlijke contractuele aansprakelijkheid

• Burgerlijke contractuele aansprakelijkheid:
• Fout

• Niet uitvoering of gebrekkige uitvoering van het contract
• Middelenverbintenis vs. Resultaatsverbintenis
• Belangrijk in functie van bewijslast

• Schade
• Oorzakelijk verband
• Tijdens uitvoering van overeenkomst én erna



Burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid

• Burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid:
• Art 1382/1383 BW: Fout – Schade – Causaal verband

• T.o.v. derden of contractpartij maar schade wordt veroorzaakt door 
handeling die geen gebrekkige uitvoering van te leveren prestaties 
uitmaakt

• Criterium bonus pater familias – zorgvuldigheidsnorm
• Bewijslast ligt bij schadelijder

• De foutloze aansprakelijkheid voor bovenmatige hinder uit 
nabuurschap 

- Artikel 544 BW
- Geen vereiste van fout of tekortkoming
- Bewijs dat schade wordt veroorzaakt door uitoefening 

eigendomsrecht (vb uitvoering werken) volstaat



Wat is schade?

• Lichamelijk, materieel of immaterieel
• Schade ≠ Uitgestelde bouwkost
• Uitgestelde bouwkost: verrijking patrimonium – meerwaarde – geen 

schade of nutteloze kosten
• Wel mogelijks schade gepaard met uitgestelde bouwkost: 

bijvoorbeeld bijkomende, hogere kosten, nieuwe lening.



De aansprakelijkheden na de oplevering

• Tienjarige aansprakelijkheid voor ernstige gebreken (art 1792 BW)
• Gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid voor lichte 

verborgen gebreken (art 2262bis BW): 10 jaar behoudens 
contractuele beperking + redelijke proceduretermijn.

• Buitencontractuele aansprakelijkheid: 5 jaar vanaf kennisname 
schade en identiteit aansprakelijke met maximum 20 jaar vanaf 
schadeverwekkend feit.



De tienjarige aansprakelijkheid – art 1792 BW

• Tienjarige aansprakelijkheid (art 1792 BW)
• Ernstig gebrek: gebrek dat op korte of lange termijn de stevigheid 

van het gebouw of een belangrijk deel ervan in gedrang kan 
brengen.

• Voorbeelden: instorting, zware zetting funderingen, 
waterdichtheidsproblemen met gevolgen soliditeit

• Openbare orde: contractuele beperkingen/uitsluitingen niet 
mogelijk.



De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken

• Gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid van 10 jaar vanaf 
aanvaarding 

• Geldt voor niet-ernstige, verborgen gebreken (niet gekend bij 
oplevering)

• Gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid voor lichte 
verborgen gebreken (art 2262bis BW): 10 jaar behoudens 
contractuele beperking + redelijke proceduretermijn.

• Voorbeelden: akoestiek, mosvorming/verkleuring gevels, scheuren door 
zetting materialen, barstvorming/blaasvorming vloeren, condensatie, 
waterinfiltratie die stevigheid gebouw niet aantast, isolatieproblemen

• Niet van openbare orde: contractuele beperkingen mogelijk en 
gangbaar (vb 1 jaar na oplevering)

• Overheidsopdrachten: 1 jaar na voorlopige oplevering?
• Proceduretermijn: vordering binnen redelijke termijn na 

kennisname



III. DE VERSCHILLENDE 
VERZEKERINGEN





De verschillende verzekeringen

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 
aansprakelijkheidsverzekering

• ABR-verzekering  zaakschadeverzekering
• Verzekering tienjarige aansprakelijkheid 

aansprakelijkheidsverzekering



Onderscheid aansprakelijkheidspolis & zaakschadepolis

• Aansprakelijkheidsverzekering:
• Verzekert aansprakelijkheid voor schade aan derden

• Polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA-verzekering)  in regel
fout/schade/causaal verband

• Verzekering tienjarige aansprakelijkheid

• Zaakschadeverzekering:
• Verzekert materiële schade en verlies aan het op te richten goed

• Alle Bouwplaats Risico (ABR)-verzekering



1. BA-Verzekering

• Verzekert burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden.

• Hierin zijn zowel de contractuele als de buitencontractuele 
aansprakelijkheid verzekerd.

• Een BA-verzekering voor ontwerpers verzekert niet de foutloze 
aansprakelijkheid obv art 544 BW!  fout – schade – causaal 
verband

• Verzekert aansprakelijkheid voor lichamelijke, materiële en 
immateriële schade.

• Verzekert aansprakelijkheid tijdens uitvoering overeenkomst én 
postcontractueel



2. BA-Verzekering

• Verzekerde = verzekeringnemer, zaakvoerders, stagiairs, 
medewerkers, etc ...

• Wat is verzekerd? De geldelijke gevolgen van de burgerlijke 
aansprakelijkheid in het kader van de uitoefening van het beroep & 
verdedigingskosten (technische & juridische bijstand)

• Per werf of abonnementspolis



POLIS ABR

• Per werf of als abonnementspolis
• Kan afgesloten worden door iedereen, meest logische is de 

bouwheer 
• Vaak wordt de partij die de polis moet afsluiten vastgelegd worden 

in architectenovereenkomst of het lastenboek



Verzekerden

• De bouwheer
• Aannemer en diens onderaanemers 
• De architect, de ingenieurs, de 

veiligheidscoördinatoren  en de studiebureaus voor 
zover hun erelonen zijn opgenomen in de verzekerde 
waarde  Standaard bij PROTECT voorzien

• Alle andere bouwpartners die op een andere manier 
betrokken zijn in de studie of de uitvoering ( incl. 
leverancier )

 Alle bouwpartners in één polis 
 Het moet steeds gaan om partijen die officieel toegang 

hebben tot het beroep binnen het competentiedomein 
van de werken. 



Bouw-montage-testtermijn

• Aanvang: datum contract
• Eind: Eerste van de volgende gebeurtenissen: 

• de voorlopige oplevering 
• de ingebruikname /indienststelling
• de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden.

• Mogelijkheid bijkomende dekking tijdens 
onderhoudstermijn ( zie later)



ABR

• Wat is verzekerd? 
• Afdeling 1: Materiële beschadigingen 

aan bouwwerk zelf
• Afdeling 2: Schade aan derden tgv de 

werken



ABR

• Afdeling 1: Materiële beschadigingen aan bouwwerk zelf
• Schade tgv overmacht (onweer, overstroming, storm, vorst ...)
• Schade tgv brand en ontploffing
• Gekwalificeerde diefstal of vandalisme
• Mogelijke uitbreidingen : foutief gedeelte/faulty part (schade door reken- of 

conceptiefout of gebrek in materiaal) en afbraak- en opruimingskosten 
(standaard bij Protect)

• Mogelijke uitbreiding: bestaand goed
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ABR

• Afdeling 2: Schade aan derden tgv de werken
• Op basis van aansprakelijkheid

• Vb: huis van buren verzakt bij uitgraven funderingen, beschadiging woning 
buurman tgv omvallen kraan

• In tweede rang
• Mogelijke uitbreidingen: gekruiste aansprakelijkheid, schade tgv trillingen, 

schade tgv verlaging grondwaterstand
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3. Verzekering tienjarige 
aansprakelijkheid

• Verzekert tienjarige 
aansprakelijkheid 



IV. DE WET PEETERS-BORSUS
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De Wet Peeters (31 mei 2017, BS 9 juni 2017)

• Verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, 
architecten en andere dienstverleners in de woningbouw
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De nieuwe Wet Peeters – inhoud
Wie is verzekeringsplichtig?

• Aannemers: 
• Wel Vb.: ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk...
• Niet Vb.: afwerking...
• Twijfelgevallen Vb.: loodgieterij, elektriciteitswerken...

• Architecten

• Andere Dienstverleners:
• Wel Vb.: stabiliteitsingenieur
• Niet Vb.: interieurarchitect, veiligheidscoördinator
• Twijfelgevallen Vb.: ingenieur technieken



De nieuwe Wet Peeters – inhoud
Voor welk soort projecten?

• Onroerend werk of intellectuele prestaties m.b.t. onroerend werk op 
onroerende goederen, in België gelegen

• Bij aanvang uitsluitend of hoofdzakelijk (> 50%) bestemd voor 
bewoning

• WEL: woningbouw, appartementen
• NIET: ziekenhuizen, scholen, collectieve woningen, industrie, ...

• Wettelijk verplichte tussenkomst architect



De nieuwe Wet Peeters – inhoud
Voor welke aansprakelijkheid?

• Tienjarige aansprakelijkheid conform art.1792 en 2270 BW
• Voor soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid die soliditeit of stabiliteit 

in gevaar brengt
• Voorbeelden: instorting, zware zetting funderingen, 

waterdichtheidsproblemen met gevolgen soliditeit
• Dus niet: 

• tijdens ontwerp en bouwfase
• lichte verborgen gebreken: akoestiek, mosvorming/verkleuring gevels, scheuren 

door zetting materialen, barstvorming/blaasvorming vloeren, 
condensatie



DUURTIJD WAARBORG

Aanvaarding werken

Verzekeringsattest voor tien jaar zonder opzegmogelijkheid

10 jaar



Periode Woningbouw Niet-woningbouw

Ontwerp en bouwfase BA beroep
WET Ducarme?

BA beroep
WET Ducarme?

Aanvaarding

Tienjarige periode

Aansprakelijkheid L.V.G.
BA Beroep
WET Ducarme?

Aansprakelijkheid L.V.G.
BA Beroep
WET Ducarme?

Tienjarige aansprakelijkheid
Ernstige gebreken
WET Peeters-Borsus

Tienjarige aansprakelijkheid
Ernstige gebreken

Aansprakelijkheden per fase
Nieuwe wetgeving



VERZEKERINGSOPLOSSINGEN

• Individuele BA polis op jaarbasis
waarborgt de volledige aansprakelijkheid (burgerlijke en tienjarige) 

• De Globale Tienjarige Woningbouw
waarborgt de tienjarige aansprakelijkheid van alle 
verzekeringsplichtige bouwpartners (ontwerpers én aannemers 
gesloten ruwbouwwerken).

• De Tienjarige Woningbouw Aannemers
waarborgt de tienjarige aansprakelijkheid van alle aannemers 
gesloten ruwbouwwerken.

• De Enige Werf
• waarborgt de volledige aansprakelijkheid (burgerlijke én tienjarige) 

voor de volledige duur van het project voor een 
samenwerkingsverband van ontwerpers.



V. DE WET DUCARME?



VOORUITBLIK WET BOUWACTOREN 3

• Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 
van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en 
gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de 
bouwsectoren van werken in onroerende staat.

• Voorontwerp van Wet, aangepast aan advies Raad van State, 
goedgekeurd door ministerraad op 23 november 2018

• 2 aspecten:
• Enerzijds wettelijke verzekeringsplicht BA dienstverleners
• Anderzijds aanpassing/aanvulling Wet 31 mei 2017 (waarvan intussen al 

bepaalde artikels zijn overgenomen door hoofdstuk 20 Wet 30 juli 2018)



VOORUITBLIK WET BOUWACTOREN 3

• Verzekeringsplicht dienstverleners bouwsector voor burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid:

• Ook tijdens ontwerp- en bouwfase
• Vanaf oplevering voor LVG
• Woningbouw en niet-woningbouw

X NIET tienjarige aansprakelijkheid art 1792 BW



VRAGEN?
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