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Inleiding

∙ Een nieuwe verzekeringsverplichting
∙ “nieuw” in hoofde van “de aannemer” én “de andere dienstverleners
in de bouwsector”
∙ met impact op “de architect”

∙ Strekking:
∙ verstrekkend qua aantal polissen
∙ beperkt qua voorwerp!

∙ Te onderschrijven via
∙ een jaarpolis (klassieke abonnementspolis)
∙ een eenmalige projectpolis
∙ een globale polis

∙ Controle
∙ Repercussies voor de verschillende actoren
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II

De architect

∙ Vragende partij voor de nieuwe wet!
∙ Decennialang gefrustreerd als beroepsgroep
∙ alleen de architect was verzekeringsplichtig, aanvankelijk louter
deontologisch, later ook wettelijk
∙ in solidum gehoudenheid

∙ Grondwettelijk Hof 12 juli 2007
∙ ongelijke behandeling => huiswerk voor wetgever!

∙ Wet 31 mei 2017 betreffende 10-jarige aansprakelijkheid
(hierna “Wet”)
∙ Beter af?

6

∙ Thans beter af?
∙ Nieuwe wet legt de lat weliswaar gelijk, doch
∙ beperkt tot de 10-jarige aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid
van art. 1792 en 2270 BW (arrest Grondwettelijk Hof))
∙ de voorheen bestaande wettelijke algemenere verplichting om de
beroepsaansprakelijkheid te verzekeren (Wet Laruelle 15 februari
2006) wordt tegelijkertijd afgeschaft
∙ maar de eveneens algemenere deontologische verplichting (KB 15
april 1985) blijft onverkort overeind!
∙ niet langer een wettelijke ongelijkheid, feitelijke ongelijkheid blijft
gewoon bestaan!
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∙ Thans beter af?
∙ Meer zelfs (i)
∙ de deontologische verzekeringsplicht is inhoudelijk omzeggens
analoog
∙ maar niet op niveau van tegenwerpelijkheid van excepties,
bijvoorbeeld
∙ uitsluitingen
∙ verval van recht
 probleem voor schadelijder én architect
 alsnog Wet Ducarme?
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∙ Thans beter af?
∙ Meer zelfs (ii)
∙ bovendien ook “een nieuwe controleverplichting” in hoofde van
de architect, meer bepaald controleplicht i.v.m.
verzekeringsattest(en) (art. 12 §1, eerste lid, 2° en de artt. 16,17, 18 en 19 van de
wet)

∙ elke aannemer wiens activiteit een invloed kàn uitoefenen op de
stabiliteit van de werken is vzplichtig
∙ quid loodgieter, electricien?
∙ interpretatieproblemen, te meer wegens beoordeling a posteriori

∙ problematisch wanneer iedere actor/aannemer zijn eigen activiteit
verzekert
∙ wie is er allemaal actief op de werf?
• onderaannemers
• nevenaannemers
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∙ Verzekeringsmarkt
∙ Nicheverzekeraars
∙ Protect, Ar-co, Euromaf, HDI Gerling
∙ positie architect
∙ globale (werf)polis lijkt het best om zich van zijn controleverplichting
te kwijten
∙ overigens ook aanbevelenswaardig bij latere schadegevallen
∙ quid nicheverzekeraars?
∙ zelf globale polis? wellicht afhankelijk van my tot my
∙ Wet Peeters spreekwoordelijk “paard van Troje”
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∙ Schade-afhandelingspraktijk
∙ Herstel in natura?
∙ in verdrukking: gunstige evolutie
∙ gelukkig aanzienlijke wettelijke vrijstelling

∙ Gewijzigde belangenconstellatie bij de oplevering
∙ voorheen: architect had er alle belang dat aannemer eventuele
problemen oploste n.a.v. de oplevering
∙ thans: architect zou er belang bij kunnen hebben dat eventuele
problemen “onbesproken” blijven bij oplevering (eens besproken,
geen dekking in decennale van aannemer)
∙ dus: positie van architect als natuurlijke bondgenoot van bouwheer en
eigen aansprakelijkheidsverzekeraar komt onder druk

∙ Loodzware schade-afhandeling, bijvoorbeeld wegens
∙ uitsluiting van zichtbare schade of schade die door de Vde gekend is
op het moment van de voorlopige oplevering… (art. 3,5° Wet)
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III

De aannemer

∙ Rabiaat tegen!
∙ Duur
∙ Complex
∙ Rem op herstel in natura
∙ Geen gelijkaardige actoren
∙ immateriële diensten vs materiële diensten
∙ een vrij én gereglementeerd beroep (opleidingsvereiste, tucht,
orde) vs gewoon beroep
∙ wél art. 1792 en 2270 BW

∙ Zwaar wegende beroepsorganisaties
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∙ Uiteindelijk toch – zij het beperkte – verzekeringsplicht
∙ Uiteindelijk slechts beperkte verzekeringsplicht
∙ enkel de tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 en 2270 BW)
∙ voor onroerende werken op “woningen”
∙ die de tussenkomst van een architect vergen

∙ De tienjarige aansprakelijkheid
∙ voorheen altijd uitgesloten in BA-uitbating
∙ louter verzekerbaar in de zogenaamde “Controleverzekering”
∙ nauwelijks onderschreven want duur (extern controle-organisme)
∙ zeker niet in particuliere woningbouw

∙ Verzekeringsplicht is wél complementair ten aanzien van
bestaande niet-verplichte dekkingen BA-uitbating en ABR
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∙ Reikwijdte verzekeringsplicht
∙ Vaag criterium, zijnde “elke aannemer wiens activiteit een
invloed kàn uitoefenen op de stabiliteit van de werken”
∙ zeker te verzekeren: aannemers grondwerken, funderingswerken,
ruwbouw, dakwerken, gevelwerken, buitenschrijnwerk, …
∙ quid elektricien, loodgieter?
∙ interpretatieproblemen
∙ te meer wegens beoordeling a posteriori
∙ oplossing:
∙ abonnementspolis, liefst in aanvulling op BA-uitbatingspolis
• wellicht premievoordeel
• beter bij schade-afhandeling

∙ globale polis
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∙ Reikwijdte verzekeringsplicht
∙ Quid onderaannemer?
∙ verplicht mee verzekerd (art. 4 lid 1 Wet)
∙ tegelijkertijd zélf verzekeringsplichtig (art. 5 lid 1 Wet)
 rechtsleer wijst op mogelijke verplichting om dubbel te
verzekeren!
∙ te relativeren want:
∙ art. 5 vergt slechts dat “de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van de
onderaannemer verzekerd wordt”, vergt m.a.w. niet dat hij zelf
dergelijke verzekering onderschrijft
∙ attest hoofdaannemer attesteert een verzekering conform de wet,
bijgevolg “met inbegrip van de dekking van de onderaannemers”
∙ waterdichte oplossing: uitdrukkelijke vermelding van de onderaannemer
als verzekerde in de polis van de hoofdaannemer
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Jaarpolis, projectpolis of globale polis
∙ wetgever laat keuze (art. 8 Wet)
∙ individueel of globaal
∙ individueel: een polis per aannemer, architect of dienstverlener
∙ problematisch bij schade-afhandeling
∙ problematisch wat betreft controle architecten (attesten)

∙ globaal: één polis onderschreven voor rekening van alle
verzekeringsplichtigen m.b.t. het project

∙ afzonderlijk per project of bij wijze van abonnement
∙ kan zowel voor de individuele als voor de globale polis
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Acceptatievoorwaarden vzmyen
∙ Functie van de doelgroep van de vzmy!
∙ wie?
∙ van beperkt, louter de aannemers die reeds verzekerd zijn bij de
maatschappij in BA-uitbating of BA-beroepsaansprakelijkheid
∙ over de aannemers en/of de architecten afzonderlijk
∙ tot een globale polis te onderschrijven door (hoofd)aannemer, architect of
bouwheer

∙ “slechts” afgeleide of “volwaardige” zelfstandige polis?
∙ afgeleide polis: slechts te onderschrijven in zoverre de BA-uitbating ook bij de
maatschappij onderschreven is
• (theoretisch) kan dekking slechts “geïntegreerd” in de bestaande BAuitbatingspolis aangeboden worden

∙ zelfstandige polis: afzonderlijke polis, volledig los staand van de dekking BAuitbating
• hetzij individueel (per project of in abonnementsformule)
• hetzij globaal (dus geldend voor iedereen, eveneens per project of in
abonnementsformule)
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Individuele verzekering Globale verzekering

Projectpolis

Jaarpolis
(abonnementspolis)

Een afzonderlijke polis per
actor

Eén enkele polis voor alle
verzekeringsplichtige actoren

Meerdere polissen, meerdere
attesten

Eén polis, één attest

Problematisch:
- bij controle voor architect
- bij schade

Ideaal:
- bij controle voor architect
- bij schade

Wellicht duurder

Wellicht duurder

Meerdere polissen, meerdere
attesten

Eén polis, één attest

Problematisch:
- bij controle voor architect
- bij schade

Ideaal:
- bij controle voor architect
- bij schade

Wellicht goedkoper

Wellicht goedkoper
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Individuele
verzekering

Globale verzekering

Een afzonderlijke polis per
actor

Eén enkele polis voor alle
verzekeringsplichtige actoren

Projectpolis
Wat bieden de diverse
verzekeraars aan, beperkt
dan wel ruim aanbod?

Jaarpolis
(abonnementspolis)

Belang is functie van de
behoefte van de
kandidaat
verzekeringsnemer, BH,
architect, HA, OA, enz…
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Individuele
verzekering

Globale verzekering

Een afzonderlijke polis per
actor

Eén enkele polis voor alle
verzekeringsplichtige actoren

Projectpolis

Jaarpolis
(abonnementspolis)

Louter de
aannemer die
reeds vzd is in
BA-uitbating
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Individuele
verzekering

Globale verzekering

Een afzonderlijke polis per
actor

Eén enkele polis voor alle
verzekeringsplichtige actoren

Projectpolis

Jaarpolis
(abonnementspolis)

Alle formules, individueel dan wel
globaal, door wie ook
onderschreven
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Inhoud van het product
∙ Basisdekking
∙ of de wettelijke minimale dekking
∙
∙

zowel qua inhoud
als qua bedragen
• per schadegeval voor het totaal van de materiële en immateriële schade
• 500.000 EUR indien de waarde van de wederopbouw van de woning
500.000 EUR overschrijdt
• de waarde van de wederopbouw van de woning indien de waarde van
wederopbouw van de woning minder bedraagt dan 500.000 EUR

∙ bijvoorbeeld de “Formule “Wet””
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Uitgebreidere dekking
∙ bijvoorbeeld “Formule “Op maat””

∙ Aanvullende waarborgen
∙ in de bijzondere voorwaarden, al dan niet mits bijpremie, bijvoorbeeld:
∙

∙

∙

afkoop bepaalde uitsluitingen, bijvoorbeeld
• zuiver immateriële schade (uitsluiting art. 3,4° Wet)
• al dan niet gelimiteerde tussenkomst voor de afwerking (uitsluiting van de “breed
geïnterpreteerde” esthetische schade art. 3,3° Wet)
• al dan niet gelimiteerde tussenkomst voor verbeteringswerken (uitsluiting art.
3,7° Wet)
afkoop “beperkt voorwerp” van de verzekering
• schade aan inhoud
• schade aan het bestaand gebouw
aanvullende waarborg
• waterdichtingsgebreken
• burenhinder
• rechtsbijstand
• …

∙ Ruimere verzekerde bedragen
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Uitsluitingen
∙ art. 3 Wet
1° de schade ingevolge radioactiviteit
2° de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan
wettelijk verboden producten
3° de schade van esthetische aard
4° de zuivere immateriële schade
5° de zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op het moment
van voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit fouten, gebreken of
wanprestaties door hem gekend op het moment van voormelde oplevering
6° de schade ingevolge niet-accidentele pollutie
7° de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de
woning na schadegeval
8° de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 EUR

∙ gedeeltelijk afkoopbaar! (zie supra)
∙ de uitsluitingen van de wet van 4 april 2014
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Verval van waarborg
∙ naast de uitsluitingen ook verval van waarborg!
∙ bij verval van waarborg, dekking ten voordele van de schadelijder met regres
op verzekerde aannemer
∙ voorbeelden:
∙ het niet-naleven van de op uitdrukkelijk en beperkende wijze opgelegde
voorwaarden in de bijzondere voorwaarden
∙ de afwezigheid of het bewust niet-naleven van de verplichte stedenbouwkundige
vergunning
∙ de werken uitgevoerd zonder controle van een architect bij de uitvoering van
cruciale fases van de verzekerde werken als deze controle wettelijk verplicht; het
bewijs van regelmatige controle wordt geleverd via een schriftelijk werfverslag
∙ het laten oprichten van constructies zonder voorafgaand bodemonderzoek
∙ de beslissingen die duidelijk ingaan tegen de normale regels van de kunst, terwijl
andere partijen die bij de bouw betrokken zijn de aandacht hebben gevestigd op de
risico’s van deze beslissing

26

∙ Verzekeringsproduct
∙ Controle
∙ enerzijds controle door “de architect”
∙ wezenlijke taak van de architect
∙ bouwwerk dient overeenkomstig de plannen opgetrokken te worden
∙ let wel, geen ondergeschikt verband
∙ wél belangrijk bij “cruciale fases” in de totstandkoming van het
bouwwerk
∙ te onderscheiden van de bijkomende controletaak ingevolge Wet 31 mei
2017, nl. checken of aannemer zich verzekerd heeft
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Controle
∙ anderzijds controle door controleorganisme
∙ restant van “de Controleverzekering”
∙ vzmy behoudt zich het recht voor te controleren (zelf of door extern
controleorganisme) bij:
∙
∙
∙
∙

onderschrijving
lopende het optrekken van het bouwwerk
de voorlopige oplevering
schadegeval

∙ opdat vzmy dit controlerecht effectief kan uitvoeren, geldt er een
informatieverplichting in hoofde van de verzekerde
∙ op straffe van verval van waarborg!
∙ ook het niet verhelpen van handelingen, gebreken of tekortkomingen waarop het
controleorganisme heeft gewezen en die de stabiliteit van het verzekerde
bouwwerk kunnen bedreigen geldt op straffe van verval van waarborg!
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∙ Verzekeringsproduct
∙ Polis vergt voortdurende opvolging
∙
∙
∙
∙
∙
∙

bij onderschrijving mededeling van verzekerd bedrag en de aard van het risico
attest
lopende de werken wijzigingen qua vzd bedrag en aard van het risico
mededeling voorlopige oplevering
voorlopige en definitieve premie
…
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IV

De bouwheer

∙ De bouwheer
∙
∙
∙
∙

Kan de polis ook onderschrijven
Belang bij één globale polis
Concurrentie bankverzekeraars?
Gevaar voor misplaatste verwachtingen en daaruit voortspruitende
desillusies!
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V

Voorlopige evaluatie

∙ Voorlopige evaluatie
∙

Frustratie architect blijft, wordt mogelijk nog groter want:
∙ extra, moeilijk realiseerbare controleverplichting
∙ minder bescherming aangezien de plicht louter deontologisch is
∙ minstens zolang de beloofde wet Ducarme achterwege blijft

∙

De nieuwe verplichte verzekering wordt “politiek” in de markt gezet als een
volwaardige bouwverzekering terwijl
∙ haar beperkt voorwerp de consument weliswaar op kosten zal jagen
∙ maar slechts zelden soelaas zal bieden
∙ terwijl er uit onwetendheid vele aangiftes zullen zijn, die slechts tot dure, lang
aanslepende expertises (vooral als er vele samenlopende afzonderlijke polissen
zijn) zullen leiden met relatief weinig gevallen van effectieve aansprakelijkheden

∙
∙

Vraag blijft hoe de verplichting zal evolueren, wat de verzekeraar dan weer
zorgen baart, mede wegens de lange duur van het risico
Voor de makelaardij is het hoe dan ook een nieuwe markt en dito uitdaging!
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VI

Over GSJ advocaten

∙ Everything’s connected: een netwerk van kennis en
expertise
∙ 50 advocaten
∙ Organisch netwerk van gedeelde kennis
∙ Vakgroep overschrijdend
∙ Een sectorgerichte aanpak
∙ Team op maat
∙ Perfect afgestemd op elke sector en elk dossier
∙ De cliënt profiteert
∙ Best of both: diepgang én brede blik
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voor uw aandacht

Gert Geerts

GSJ advocaten
Mechelsesteenweg 27
2018 Antwerpen
T +32 3 232 50 60
F +32 3 232 30 50
E info@gsj.be

