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Afdeling 1.
Kwalificatie en kenmerken

1. Kwalificatie
 OVK met zelfstandige AR = in beginsel aanneming van diensten

⎻ kan in bepaalde gevallen ook een lastgeving inhouden

⎻ vb. van rechtshandelingen = in naam en voor rekening BH
betalingen doen, aannemingsovereenkomsten sluiten, meerwerken
bevelen, leveringen of werken aanvaarden

⎻ art. 10, 3° Reglement beroepsplichten

• “De architect mag door de bouwheer belast worden om in naam
en voor rekening van deze laatste het geheel van de
handelingen te verrichten die de verwezenlijking van een
bouwwerk meebrengen.”

• vereist bijzonder mandaat in geschreven OVK

• moet omvang van mandaat preciseren, alsook of mandaat gratis
of bezoldigd is
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2. Kenmerken
 Wederkerig contract (art. 5.6, eerste lid NBW)

 Intuitu personae of intuitu firmae contract

⎻ maar: wordt architectenovereenkomst steeds gesloten omwille van
persoonlijkheid AR of van zijn unieke persoonlijke kwaliteiten?

⎻ beoordeling in concreto?

⎻ Intuitu personae-clausule of clausules die bepalen dat bepaalde
medewerker van architectenkantoor optreedt als projectarchitect

 Contract onder bezwarende titel (art. 5.7, eerste lid NBW)

⎻ aanneming van diensten = contract waarbij partij zich verbindt een
dienst te leveren tegen betaling van een prijs (art. 1710 oud BW)

⎻ art. 12 Reglement beroepsplichten = uitgangspunt vergoeding

⎻ uitzonderingen mogelijk

2. Kenmerken
 Consensueel contract

⎻ komt tot stand door loutere wilsovereenstemming, zonder dat zijn
geldigheid onderworpen is aan een vormvereiste (art. 5.5, eerste lid
NBW)

⎻ art. 20 Reglement beroepsplichten voor iedere opdracht schriftelijke
OVK, ten laatste op ogenblik dat opdracht bepaald wordt

• louter deontologische verplichting

• doet geen afbreuk aan consensueel karakter (Rb. Leuven
10.12.2015)

⎻ quid met wettelijk verplichte vermeldingen opgelegd door Wet-
Peeters en Wet-Ducarme?

• niet voorgeschreven op straffe van nietigheid

• onderwerpt geldigheid architectenovereenkomst niet aan een
vormvereiste
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Afdeling 2.
Precontractuele fase en 
voorbereidende studies

1. Precontractuele fase
 Precontractuele fase = zolang er geen wilsovereenstemming is over 

essentiële elementen architectencontract (zie verder)

 Informatieplichten

⎻ art. 5.16 NBW

• “De partijen verstrekken elkaar tijdens de precontractuele
onderhandelingen de informatie die de wet, de goede trouw en
de gebruiken, in het licht van de hoedanigheid van de partijen,
hun redelijke verwachtingen en het voorwerp van het contract,
hen opleggen te geven.”

• AR: rekening houden met alg. belang en belang toekomstige BH

• AR doet eerste summier onderzoek naar technische
haalbaarheid bouwproject i.f.v. vooropgesteld budget

• AR geeft eerste summier advies over project + financiële,
technische en omgevingsrechtelijke haalbaarheid (Rb. Brussel
11.12.2012)
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1. Precontractuele fase
⎻ AR = onderneming in de zin van boek III WER

• AR moet zijn initiatief de gegevens ter beschikking stellen
opgesomd in art. III.74, § 1 WER op één van de wijzen bedoeld
in art. III.75 WER → o.m. inschrijving bij de Orde van architecten
en beroepstitel + lidstaat waar die is verleend

• AR verstrekt op verzoek van BH aanvullende informatie
opgesomd in art. III.76 WER
• ereloon, of indien de precies ereloon niet kan worden gegeven, de

manier waarop ereloon wordt berekend, zodat BH ereloon kan
controleren, of een voldoende gedetailleerde kostenraming

• verwijzing naar geldende beroepsregels en wijze waarop hierin inzage
kan worden gekregen (bv. website Orde van architecten)

• helder, ondubbelzinnig en tijdig voor de sluiting van enige
overeenkomst (art. III.77 WER)

• bij niet-naleving: precontractuele aansprakelijkheid (art. 5.17
NBW) of dwaling (art. 5.17 j° 5.33 NBW)

1. Precontractuele fase
⎻ AR = onderneming in de zin van boek VI WER → bijkomende

verplichtingen in consumentencontracten

• algemene informatieverplichting (art. VI.2 WER)
• te verstrekken door AR aan BH

• vooraleer consument gebonden wordt

• tenzij wanneer informatie reeds duidelijk is uit context

• o.m. over het ereloon en de kosten van de AR

• o.m. algemene voorwaarden → consument moet voorafgaand aan
sluiten OVK effectief kennis krijgen of, minstens, redelijke mogelijkheid
hebben om kennis te nemen van algemene contractvoorwaarden
(Cass. 18.06.2021)

• sanctie: misleiding door omissie (art. VI.38 WER) + zelfde sancties als
algemene informatieplicht NBW

• overeenkomsten op afstand (art. VI.45-VI.46 WER)

• buiten de verkoopsruimten gesloten overeenkomsten (art. VI.64-
VI.65 WER)
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2. Voorbereidende studies
 Voorbereidende studies komen in beginsel voor vergoeding in

aanmerking, zelfs indien ze niet leiden tot AR-OVK voor een volledige
opdracht (Brussel 17.11.2014; Brussel 16.12.2019; Rb. Leuven
10.12.2015)

⎻ ook bij voorbereidende studies verstrekt AR diensten van zijn
beroep

⎻ grondslag = voorovereenkomst van aanneming van diensten
waarbij BH aan AR opdraagt voorbereidende studie te maken

⎻ uitzonderingen
• door AR geleverde prestaties zijn van geen enkel nut (Rb. Brussel

11.12.2012)

• OVK tussen partijen dat voorstudie niet vergoed wordt, vb.
ontwerpwedstrijden, of prestaties op eigen initiatief AR in de hoop
opdracht binnen te halen → bewijs moet wel geleverd worden door de
toekomstige BH (Brussel 16.12.2019; Rb. Leuven 10.12.2015)

2. Voorbereidende studies
 Bewijs

⎻ morele onmogelijkheid om zich een ondertekend geschrift te
verschaffen (art. 8.12, eerste lid NBW)

• aanvaard door lagere RS (bv. Gent 07.09.2018; Rb. Leuven
10.12.2015)

• maar: veronderstelt dat concrete omstandigheden waarin verbintenis
werd aangegaan of bijzondere relatie tussen partijen, het voor de SE
psychologisch onmogelijk maken om geschrift te eisen, zelfs wanneer
dat materieel gezien niet onmogelijk was → niet per definitie het geval
bij AR

• Bovendien deontologische verplichting (art. 20, eerste lid Reglement
beroepsplichten), zelfs bij een voorstudie (zie ook Aanbeveling
11.10.1985) – zie ook Brussel 16.12.2019

⎻ bij kleinere projecten niet gebruikelijk dat in voorbereidende fase
reeds ondertekend geschrift wordt opgesteld (art. 8.12, eerste lid
NBW)

⎻ BH = onderneming → soepeler bewijs (art. 8.11 NBW)

11

12



2. Voorbereidende studies
 Belang van een geschreven voorovereenkomst

⎻ bewijs dat er een opdracht werd gegeven

⎻ bewijs van omvang van de opdracht (schetsontwerp, voorontwerp,
haalbaarheidsstudie, studie programma, …)

⎻ bewijs van recht op vergoeding en wijze van vergoeding (forfaitair
ereloon, regietarieven)

⎻ reeds een bepaald bouwbudget opnemen is niet vereist

⎻ programma kan zeer summier worden bepaald

⎻ informatieverplichtingen over toekomstige volledige opdracht

⎻ eventueel reeds LOI voor toekomstige volledige opdracht of
omschrijving van die opdracht

⎻ ereloon betaald voor voorbereidende studie kan gelden als
voorschot op toekomstig ereloon voor volledige opdracht indien
daartoe wordt beslist

Afdeling 3.
Totstandkoming 
architectenovereenkomst
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1. Toestemming
 Vrije en bewuste toestemming van elke partij om AR-OVK aan te gaan

(art. 5.27, eerste lid, 1° NBW)

⎻ wilsovereenstemming over objectief essentiële elementen en
subjectief essentiële elementen van de OVK

⎻ art. 1710 oud BW → objectief essentiële elementen = diensten van
de AR en het ereloon van de AR

⎻ budget bouwwerken ≠ objectief essentiëel bestanddeel (Cass.
04.11.2004, Antwerpen 02.03.2015; Brussel 16.05.2017)

• art. 16 en 20 Reglement beroepsplichten kunnen art. 1710 oud BW
niet wijzigen

• ereloon en diensten van de AR kunnen voldoende worden bepaald
zonder dat het budget van de bouwwerken moet bepaald zijn

1. Toestemming
⎻ budget kan wel een subjectief essentieel bestanddeel zijn

• vereist dat (1) een partij aan het budget een wezenlijk belang hecht voor
het verlenen van toestemming, (2) dit in de precontractuele fase aan de
andere partij te kennen heeft gegeven, en (3) de andere partij
aanvaardde dat het budget van wezenlijk belang was voor de
totstandkoming van de AR-OVK (Brussel 16.05.2017)

• loutere vermelding dat budget “all-in” is, slaat op samenstelling budget
en houdt op zich niet in dat het een maximum budget is dat een
subjectief essentieel bestanddeel zou uitmaken (Brussel 16.05.2017)

• louter feit dat in de AR-OVK een eerste benaderende raming van de
bouwkost is opgenomen ≠ budget als subjectief essentieel bestanddeel
(Brussel 16.05.2017)
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2. Onrechtmatige bedingen - algemeen
 “onderneming” voor de toepassing van boek VI WER (art. I.8., 39°

WER) =
- iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
- die op duurzame wijze

• met een zekere regelmaat
• ⟷ eenmalige handelingen

- een economisch doel nastreeft
• = aanbieden van goederen en diensten op de markt
• met de bedoeling een rendement te behalen
• afnemer betaalt tegenprestatie die minstens de kosten dekt

- alsmede zijn verenigingen

 architect, aannemer, ingenieur, bouwpromotor = onderneming in de
zin van boek VI WER

3. Onrechtmatige bedingen B2C
 Consument (definitie art. I.1., eerste lid, 2° WER)

- iedere natuurlijke persoon
- die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-,

ambachts- of beroepsactiviteit vallen
⟹ van belang is oogmerk waarmee natuurlijke persoon
handelt
⟹ wat bij deels professioneel en deels niet-professioneel

oogmerk?

- kennis van de persoon is niet van belang
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3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Algemene toetsingsnorm onrechtmatig beding (art. I.8., 22° WER)

- elk beding of elke voorwaarde
- in een overeenkomst tussen een onderneming en een

consument
- die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen

of voorwaarden,
- een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten

van de partijen → marginale toetsing van de rechter
- ten nadele van de consument

3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Beoordelingscriteria (art. VI.82 WER)

- alle omstandigheden rond sluiting overeenkomst
- alle andere bedingen van de overeenkomst → geheel van

contractuele afspraken moet in aanmerking worden genomen
→ zijn de contractuele bedingen (kennelijk) voldoende
wederkerig?

- bedingen van een andere overeenkomst waarvan deze
afhankelijk is

- de aard van de producten (= o.m. goederen en diensten,
onroerende goederen, art. I.1, 4° WER) waarop de OVK
betrekking heeft

- de duidelijkheid en begrijpelijkheid van het beding
Vb. “De controle op de uitvoering van de werken houdt enkel een algemeen
nazicht van de werken in, met uitsluiting van het permanent toezicht op de
verwerking van de materialen, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is.” =
onduidelijk → “De architect staat niet in voor de controle op de verwerking van
de materialen, waarvoor alleen de aannemer verantwoordelijk is”
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3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Gelijkwaardigheid van prestaties wordt niet in aanmerking

genomen, wel de juridische gelijkwaardigheid van partijen (art.
VI.82, derde lid WER)

 Artikel VI.83 = lijst van zwarte bedingen = in elk geval onrechtmatig

 Sanctie
- elk onrechtmatig beding is verboden en nietig (art. VI.84, § 1,

eerste lid WER)
- OVK blijft bindend voor de partijen indien ze zonder de

onrechtmatige bedingen kan voortbestaan (art. VI.84, § 1,
tweede lid WER)

 Voor architectenovereenkomsten zie Advies COB nr. 26

3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Voorbeelden van onrechtmatige bedingen:

- Beperking waarborgtermijn voor lichte verborgen gebreken tot 1
jaar ↔ art. VI.83, 30° WER (COB advies nr. 26; Rb. Antwerpen
Afd. Antwerpen 25.05.2020)

- Uitsluiting aansprakelijkheid architect m.b.t. gespecialiseerde
studies ↔ art. VI.83, 30° WER (COB advies nr. 26)

- Uitsluiting aansprakelijkheid lichte verborgen gebreken bij
verkoop onroerend goed (art. 1641-1649 oud BW) door
bouwpromotor-verkoper ↔ art. VI.83, 14° WER

- Clausule die termijn die onredelijk korte termijn bepaalt om
gebreken in het geleverde product aan de onderneming te
melden ↔ art. VI.83, 15° WER

- Clausule die wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming
uitsluit of te beperkt bij overlijden of lichamelijk letsel van de
consument ten gevolge van een doen of nalaten van aannemer
↔ art. VI.83, 25° WER
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3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Voorbeelden van onrechtmatige bedingen:

- clausule die afwezigheid van reactie binnen vijf werkdagen op
werfverslag gelijk stelt met definitieve aanvaarding ↔ art. VI.83,
4° en 6° WER (COB Advies nr. 26)

- clausule die een andere rechter aanwijst dan deze die is
aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger.W.,
onverminderd de toepassing van Verordening (EU) nr.
1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12
december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken ↔ art. VI.83, 23° WER

3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Geen onrechtmatig beding:

- uitsluiting in solidum (Rb. Nijvel 08.04.2011), voor zover het niet
de tienjarige aansprakelijkheid betreft (zie verder)

- controle ≠ permanent toezicht (COB advies nr. 26)
- beperking waarborgtermijn voor lichte verborgen gebreken tot 3

jaar (COB advies nr. 26)
- beperking aansprakelijkheid tot verzekerde aansprakelijkheden

– mits bepalingen verzekeringsovereenkomst zijn gevoegd
(COB advies nr. 26)
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3. Onrechtmatige bedingen B2B 
 Algemene toetsingsnorm onrechtmatig beding (art. VI.91/3 WER):

- elk beding van een overeenkomst gesloten tussen
ondernemingen dat,

- alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen,
- een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten

van de partijen

 Niet van toepassing op overheidsopdrachten (art. VI.91/1, § 1,
eerste lid WER)

3. Onrechtmatige bedingen B2B 
 Beoordelingscriteria (art. VI.91/3, § 2, eerste lid WER):

- alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst,
- de algemene economie van de overeenkomst,
- alle geldende handelsgebruiken,
- alle andere bedingen van de overeenkomst,
- alle bedingen van een andere overeenkomst waarvan deze

overeenkomst afhankelijk is,
- de aard van de producten waarop de overeenkomst betrekking

heeft

 Bijkomend beoordelingscriterium = het in artikel VI.91/2, eerste lid
WER bepaalde vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van
het beding (art. VI.91/3, § 2, tweede lid WER)
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3. Onrechtmatige bedingen B2B 
 beoordeling van het onrechtmatige karakter van bedingen heeft

geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de
overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs
of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren
producten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn
geformuleerd (art. VI.91/3, § 2, derde lid WER)

 Lijst van “zwarte bedingen” = onrechtmatig (art. VI.91/4 WER)
- opgelet met interpretatie bedingen: clausule die de

onderneming eenzijdig recht geeft om een of ander beding van
de overeenkomst te interpreteren ↔ art. VI.91/4, 2° WER

- clausule die op onweerlegbare wijze de kennisname of de
aanvaarding van de andere partij vaststekt met bedingen
waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen
vóór het sluiten van de overeenkomst ↔ art. VI.91/4, 4° WER
(vb. verwijzing naar bestek in onderaanneming)

3. Onrechtmatige bedingen B2B 
 Lijst van grijze bedingen = behoudens bewijs van tegendeel

vermoed onrechtmatig (art. VI.91/5 WER):
- clausule die bepaalt dat werfverslag definitief aanvaard wordt

ingeval geen opmerkingen binnen de vijf werkdagen ↔ art.
VI.91/5, 1° en 4° WER? (cf. CBO Advies nr. 26)

- clausule in OVK AR-promotor die promotierisico deels ten laste
legt van aannemer of architect (vb. bonus/malus regeling) ↔
art. VI.91/5, 3° WER?

- clausule die aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
beperkt tot 1 jaar na voorlopige oplevering ↔ art. VI.91/5, 4°
WER?

- exoneratieclausules te toetsen aan VI.91/5, 6° WER
- clausule die stilzwijgende oplevering uitsluit ↔ art. VI.91/5, 7°

WER? Hoe verhoudt zich dat tot art. 8.2 NBW?
- clausule die buitensporige boete oplegt bij vertraging ↔ art.

VI.91/5, 8° WER
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Afdeling 4.
Bewijs 
architectenovereenkomst

1. Uitgangspunt
 Bewijs AR-OVK moet worden geleverd cf. regels van boek 8 NBW

 Deontologische plicht om voor elke architectenopdracht
geschreven overeenkomst op stellen (art. 20, eerste lid Reglement
beroepsplichten), doet daaraan geen afbreuk (Luik 15.10.2015;
Gent 09.02.2018; Gent 07.09.2018; Gent 13.11.2020)

 Uitgangspunt
- AR-OVK met ereloon ≥ 3.500 euro → bewijs moet in beginsel

worden geleverd d.m.v. een ondertekend geschrift (art. 8.9, § 1,
eerste lid NBW)

- AR-OVK met ereloon < 3.500 euro → bewijs kan worden
geleverd met alle bewijsmiddelen (art. 8.8 NBW)
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2. Uitzonderingen
 Zelfstandige AR-natuurlijke persoon en zelfstandige AR-

rechtspersoon = onderneming in de zin van art. I,1, eerste lid, 1°
WER
- AR-OVK gesloten met andere onderneming → bewijs kan

worden geleverd met alle bewijsmiddelen ongeacht de waarde
ervan (art. 8.11, § 1, eerste lid NBW, behalve als onderneming
= natuurlijke persoon en AR-OVK is kennelijk vreemd aan de
onderneming)

- BH die geen onderneming is, mag alle bewijsmiddelen
gebruiken tegen de AR (art. 8.11, § 1, tweede lid NBW)

- geldt niet omgekeerd voor AR die bewijs wil leveren tegen BW
die geen onderneming is (art. 8.11, § 1, tweede lid NBW)

2. Uitzonderingen
- specifieke bewijsmiddelen = boekhouding en factuur (zie art.

8.11, § 2-4 NBW)
• boekhouding AR kan bewijs opleveren tegen de BH die

onderneming is en omgekeerd kan boekhouding van BH die
onderneming is, bewijs opleveren tegen de AR

• boekhouding van beide partijen = overeenstemmend →
boekhouding heeft wettelijke bewijswaarde (art. 8.11, § 2, eerste lid
NBW)

• boekhouding van beide partijen ≠ overeenstemmend → rechter
oordeelt vrij over bewijswaarde (art. 8.11, § 2, eerste lid NBW)

• boekhouding AR kan ook worden ingeroepen tegen AR en BH-
onderneming kan worden ingeroepen tegen BH-onderneming (art.
8.11, § 2, derde lid NBW)

• BH = onderneming → door BH aanvaarde of niet binnen redelijke
termijn betwiste factuur AR levert tegen BH bewijs op van de AR-
OVK (art. 8.11, § 4, eerste lid NBW) → tegenbewijs toegelaten
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2. Uitzonderingen
 BH ≠ onderneming

- boekhouding AR levert geen wettelijke bewijswaarde op tegen
BW (art. 8.11, § 2, tweede lid NBW)

- gebrek aan betwisting van factuur AR ≠ aanvaarding van de
factuur door BH, behalve als afwezigheid betwisting een
omstandig stilzwijgen uitmaakt (art. 8.11, § 4, tweede lid NBW)
→ uitdrukkelijk of stilzwijgende aanvaarding van factuur AR
door BH maakt feitelijk vermoeden uit

2. Uitzonderingen
 AR-OVK met ereloon ≥ 3.500 euro → bewijs door bekentenis,

beslissende eed, of begin van bewijs door geschrift voor zover dit
laatste wordt aangevuld door ander bewijsmiddel zoals
getuigenverklaringen of feitelijke vermoedens (art. 8.13 NBW)
- begin van bewijs door geschrift = geschrift dat uitgaat van

degene die betwist dat AR-OVK werd gesloten of van degene
die hij vertegenwoordigt, en waardoor de beweerde AR-OVK
waarschijnlijk wordt gemaakt (art. 8.1, 7° NBW)

- Vbn. van begin van bewijs door geschrift
• handtekening BW op plannen waarop naam AR staat (Rb. Brugge

23.11.2007)
• BH ondertekent ereloonvoorstel AR (Luik 15.10.2015)
• BH die aanvraag omgevingsvergunning digitaal ondertekent in

omgevingsloket
• e-mail BH waarin wordt gesteld dat BH wil dat AR werken opvolgt

(Orb. Leuven 18.11.2019)
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2. Uitzonderingen
- geen begin van bewijs door geschrift

• Loutere feit dat AR plannen, bestek of meetstaat heeft opgesteld
(Rb. Brugge 23.11.2007)

• e-mail BH i.v.m. praktische aspect van beleggen van een afspraak
na ontvangst AR-OVK (Brussel 16.12.2019)

 AR kan zich niet beroepen op de onmogelijkheid om te bewijzen
als uitzondering op de vereiste van het ondertekend geschrift (art.
8.12, eerste lid NBW)
- art. 20, eerste lid Reglement beroepsplichten legt

deontologische plicht op om ondertekend geschrift op te stellen
→ geen morele onmogelijkheid, noch ongebruikelijk om
ondertekend geschrift te laten opstellen

- AR zal zich in praktijk evenmin in materiële onmogelijkheid
bevinden om ondertekend geschrift te eisen van de BH

Hoofdstuk II.
De taken van de architect
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Afdeling 1.
Ontwerpfase

1. Voorontwerp
 Belang van het beperken van het aantal voorontwerpen

“Het aantal aangepaste voorontwerpen is beperkt tot maximaal drie voor
eenzelfde bouwproject of eenzelfde programma. Elk bijkomend voorontwerp
verleent de Architect recht op een bijkomende vergoeding tegen het uurtarief
bepaald in Artikel #.”

 Onderzoek van de bouwplaats 

- medewerkingsplicht van de BH

- tijdig aanstellen van derden door de BH

 Onderzoek van de financiële mogelijkheden BH (zie ook verder)

- AR heeft in principe niet taak om te onderzoeken of BH in
aanmerking komt voor subsidies of premies (Gent 16.02.1988)

- rendabiliteitsstudie project ≠ opdracht AR
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2. Definitief ontwerp
 Moet in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke,

decretale en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het
bouwwerk

- i.h.b. de omgevingsrechtelijke regels (Brussel 24.04.2017)

- loutere weigering van omgevingsvergunning voor stedenbouw-
kundige handelingen of voor verkavelen van gronden,
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning,
volstaat niet om tot aansprakelijkheid AR te besluiten (Luik
29.10.2009)

- verbintenis om ontwerp op te stellen dat voor vergunning in
aanmerking komt = inspanningsverbintenis, tenzij anders luidende
contractuele afspraken (Gent 06.09.2019; Antwerpen 04.12.2019)

- geldt in het bijzonder wanneer vergunningverlenende overheid over
een beoordelingsvrijheid beschikt (Gent 06.09.2019) → vb. toetsing
vergunningsaanvraag aan goede ruimtelijke ordening

2. Definitief ontwerp
 Beoordeling aansprakelijkheid AR wegens weigering vergunning

- heeft AR aan de vergunningsaanvraag de zorg besteed die eigen is
aan voorzichtig en redelijk AR in de zelfde concrete
omstandigheden met het oog op het bekomen van de vergunning
(art. 5.72, eerste lid NBW)?

- AR stelt na grondige studie verschillende voorontwerpen op en
bespreekt die herhaaldelijk met stedenbouwkundige dienst en
brandweer en past ze aan → geen aansprakelijkheid AR
(Antwerpen 4 december 2019)

- geen aansprakelijkheid ingeval van een onwettige weigering van de
vergunning → BH moet beroep instellen

- onontvankelijke vergunningsaanvraag of afwijzing wegens manifest
wettigheidsbezwaar → aansprakelijkheid AR
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2. Definitief ontwerp
 Definitief ontwerp moet voldoen aan alle bouwtechnische vereisten, in

het bijzonder m.b.t. de stabiliteit en waterdichtheid

- fundering moet aangepast zijn aan ondergrond (Brussel
23.05.2017)
• AR moet nodige informatie inwinnen over structuur en kwaliteit

ondergrond

• sonderingsproeven, bodemonderzoeken en stabiliteitsstudies kunnen
door BH worden toevertrouwd aan gespecialiseerde studiebureaus (zie
verder)

- regels van de kunst moeten in acht worden genomen (Cass.
02.02.2006)
• o.m. technische normen in de zin van art. I.9, 1° WER zoals NBN-

normen

• gevolg van niet naleving technische norm?

3. Gespecialiseerde studiebureaus
 Principe = Cass. 03.03.1978

- = studies met gespecialiseerd karakter waarvoor architect onvoldoende
opleiding ontving en die buiten zijn bevoegdheid vallen

- Vb. stabiliteitsstudies, studies technieken, bodemstudies, …

- Architect mag zich, zelfs impliciet, exonereren tegenover de bouwheer

- Mogen worden uitbesteed aan studiebureaus/ingenieurs, die niet
gemachtigd zijn beroep architect uit te oefenen ≠ inbreuk op monopolie
(Cass. 03.03.1978)

- Maar restaansprakelijkheid (Cass. 03.03.1978; Cass. 01.04.1982)

• Adviesverplichting m.b.t. keuze van studiebureau

• Architect aansprakelijk voor fouten die hij had moeten kunnen
ontdekken gelet op competentie en ervaring

- Coördinatieverplichting gespecialiseerde studies

- Ook controle mag worden uitbesteed aan specialist (RvS nr. 28.581 van
13.10.1987, Brussel 23.09.2019 + impliciet Cass. 27.10.2006; Cass.
13.03.2008)
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Afdeling 2.
Uitvoeringsfase

1. Leiding
 Leiding

- = AR geeft voorafgaand aan uitvoering bepaalde werken alle nuttige
artistieke en technische richtlijnen aan de aannemers met het oog op
goede uitvoering van deze werken (Kh. Gent, afd. Oostende 08.01.2016;
Orb. Leuven 18.11.2019) ≠ juridisch gezag over de aannemer

- doel = vermijden dat de aannemer fouten begaat bij de nog uit te voeren
werken

- kan mondeling op de werf tijdens werfvergaderingen, maar voor
belangrijke aspecten opnemen instructies in werfverslag of detailplannen

- leiding houdt ook in dat AR voorafgaand aan uitvoering werken
constructietekeningen en technische fiches aannemer nakijkt (Rb. Brussel
28.09.2018)

- in beginsel geen verplichting om bovenop de periodieke werfcontrole
bijkomend de werf te bezoeken om na te gaan of de aannemer de
richtlijnen heeft gevolgd, behalve wanneer de instructies betrekking
hebben op moeilijke, gevaarlijke, belangrijke of delicate werken (Bergen
25.03.2002; Gent 28.10.2011)
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2. Controle
 Controle

- = AR brengt regelmatige bezoeken aan de werf die hem toelaten na te
gaan of de werken effectief conform de plannen worden uitgevoerd en,
gelet op zijn vakkennis, op te treden wanneer er problemen rijzen bij de
uitvoering van de werken en deze problemen desgevallend op te lossen
(Cass. 27.10.2006, Cass. 13.03.2008; Brussel 04.09.2018; Kh. Gent, afd.
Oostende 08.01.2016; Orb. Leuven 18.01.2018. Rb. West-Vl., afd. Veurne
14.10.2019)

- enkel controle op afroep bij cruciale fasen volstaat niet

- AR kan zich er evenmin toe beperken technische conformiteit van de
werken pas na te kijken bij voorlopige oplevering

- controleopdracht kan wel worden beperkt tot de ruwbouwwerken water- en
winddicht, tenzij de afwerkingswerken de oplossing van een
constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw
wijzigen (Cass. 19.05.2016)

2. Controle
 Vereiste periodiciteit controle

- afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de vooruitgang van
de werf, het aantal aanwezige aannemers en de moeilijkheidsgraad
van de werken (Orb. Leuven 18.11.2019)

- geen controle noodzakelijk tijdens periodes waarin de werf stilligt
(Antwerpen 14.10.2003)

- controle ≠ bestendig toezicht of dagdagelijks bezoek aan de werf

- voorwerp controle ≠ activiteit aannemer als dusdanig, maar wel de
door de aannemer uitgevoerde werken naarmate deze werken
vorderen tot en met de voltooiing ervan (Rb. Oost-Vl., afd.
Oudenaarde 22.09.2016)
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2. Controle
 Lagere RS en RL: naast periodieke werfbezoeken → bijkomende

bezoeken en controle telkens er moeilijke, gevaarlijke, belangrijke of
delicate werken worden uitgevoerd (Brussel 17.03.2009; Brussel
04.09.2018; Rb. Oost-Vl., afd. Oudenaarde 22.09.2016)

- vereisen aanwezigheid AR tijdens de uitvoering → hoger risico op
uitvoeringsfouten + ernst gevolgen gebrekkige uitvoering

- delicaat = bv. werken die na uitvoering geen (normaal) onderzoek
meer toelaten + bij onvakkundige uitvoering belangrijke schade
kunnen veroorzaken (Brussel 15.09.2015; Brussel 04.09.2018) of
werken waarvan de foutieve uitvoering achteraf niet meer kan
hersteld worden, zoals inplanting gebouw (Brussel 28.02.2002)

- moeilijke werken = werken die niet behoren tot een courante
techniek

- belangrijke werken = vb. dakwerken

2. Controle
 Lagere RS en RL: naast periodieke werfbezoeken → bijkomende

bezoeken en controle telkens er moeilijke, gevaarlijke, belangrijke of
delicate werken worden uitgevoerd (Brussel 17.03.2009; Brussel
04.09.2018; Rb. Oost-Vl., afd. Oudenaarde 22.09.2016)

- vereisen aanwezigheid AR tijdens de uitvoering → hoger risico op
uitvoeringsfouten + ernst gevolgen gebrekkige uitvoering

- delicaat = bv. werken die na uitvoering geen (normaal) onderzoek
meer toelaten + bij onvakkundige uitvoering belangrijke schade
kunnen veroorzaken (Brussel 15.09.2015; Brussel 04.09.2018) of
werken waarvan de foutieve uitvoering achteraf niet meer kan
hersteld worden, zoals inplanting gebouw (Brussel 28.02.2002)

- moeilijke werken = werken die niet behoren tot een courante
techniek

- belangrijke werken = vb. dakwerken

- maar: in concreto te beoordelen
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2. Controle
 Regelmatig bezoeken van de werf volstaat niet als controle

- AR moet effectief nagaan of de werken worden uitgevoerd cf. de
aannemingsovereenkomst, de opdrachtdocumenten en de regels
van de kunst

- AR moet opmerkingen formuleren m.b.t. uitvoeringsfouten en
gebreken die in kader van periodiek werfbezoek kunnen worden
ontdekt door normaal voorzichtig en redelijk architect (Rb. West-Vl.,
afd. Veurne 14.10.2019; Orb. Leuven 18.11.2019)

- AR stelt tijdens controle problemen vast bij uitvoering werken →
gelet op zijn vakkennis preventief optreden en deze problemen
oplossen (Brussel 15.09.2015; Brussel 04.09.2018; Gent 29.03.
2019; Orb. Leuven 18.11.2019) = tijdig bijsturen en precieze
instructies geven aan aannemers

- maar: medewerking BH om desgevallend aannemer in gebreke te
stellen of werf stil te leggen → AR moet BH adviseren (Rb.
Antwerpen, afd. Antwerpen 22.09.2020)

2. Controle
 Contractuele clausule beperking tot ruwbouw water- en winddicht

“De opdracht van de Architect heeft uitsluitend betrekking op de
vergunningsplichtige werken en de werken die betrekking (kunnen) hebben op
de stabiliteit, alsook de werken die noodzakelijkerwijze vermeld dienen te
staan op de plannen teneinde op ontvankelijke wijze het bouwaanvraagdossier
te kunnen indienen (hierna genoemd: de “Werken Ruwbouw, Water- en
Winddicht”). De werken die in opdracht van de Opdrachtgever worden
uitgevoerd na voltooiing van de Werken Ruwbouw, Water- en Winddicht
(hierna genoemd: de “Afwerkingswerken”), behoren bijgevolg niet tot de
opdracht van de Architect.

De taken die verder genoemd staan in deze Overeenkomst en die
voortspruiten uit de Wet van 20 februari 1939, hebben uitsluitend betrekking
op de Werken Ruwbouw, Water- en Winddicht en niet op de Afwerkingswerken
waartoe de Opdrachtgever de Architect niet de opdracht en die ook geen
verplichte bijstand van een architect behoeven.
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2. Controle
De Opdrachtgever staat zelf in voor de verdere controle op de uitvoering van
de Afwerkingswerken. De Opdrachtgever verklaart echter te weten dat in
zoverre er tijdens de Afwerkingswerken toch nog werken zouden worden
uitgevoerd die van aard zijn constructieproblemen te veroorzaken of de
stabiliteit van de gebouwen aan te tasten, de tussenkomst van een architect
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939
vereist is. De Opdrachtgever zal in voorkomend geval een natuurlijke persoon
of rechtspersoon die gemachtigd is het beroep van architect in België uit te
oefenen, belasten met de wettelijke opdracht bedoeld in artikel 4 van de Wet
van 20 februari 1939.”

2. Controle
 Contractuele clausule omschrijving controle

“De controle op de werken omvat de algemene controle op de conformiteit van
de uitvoering van de [werken/Werken Ruwbouw Water- en Winddicht] met de
goedgekeurde plannen en de regels van de kunst. De controle houdt geen
bestendig toezicht in, maar enkel een algemeen nazicht van wat de aannemer
heeft uitgevoerd of op dat moment uitvoert. De architect staat niet in voor de
controle op de verwerking van de materialen, waarvoor alleen de aannemers
verantwoordelijk zijn.
De controle zal onder meer worden uitgevoerd door werfbezoeken waarvan de
Architect het tijdstip en de frequentie autonoom bepaalt in functie van de aard
en de vooruitgang van de werken. De Architect zal de werf op regelmatige
tijdstippen bezoeken alsmede op belangrijke tijdstippen in het verloop van de
werkzaamheden mits hij tijdig door de aannemer(s) en/of de Opdrachtgever op
de hoogte werd gebracht van de planning van de werken.”
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2. Controle
 Aansprakelijkheid voor controlefouten

- controle ≠ bestendig toezicht → AR kan perfecte uitvoering van
werken niet garanderen (Orb. Leuven 18.11.2019) → controle =
inspanningsverbintenis (Brussel 17.11.2014; Gent 29.03.2019; Rb.
Oost-Vl., afd. Oudenaarde 22.09.2016; Rb. West-Vl., afd. Veurne
14.10.2019; Orb. Leuven 18.11.2019)

- bestaan van uitvoeringsfouten ≠ voldoende bewijs van controlefout
(Brussel 17.03.2009)

- art. 5.72, eerste lid NBW: inspanningsverbintenis = verbintenis die
de SA ervan verplicht om alle zorg te verstrekken die eigen is aan
een voorzichtig en redelijk persoon om bepaald resultaat te
bereiken. Bewijs van fout SA rust op SE (+ art. 8.4, eerste lid NBW)

- BH moet bewijzen dat AR bij uitoefenen controle niet de nodige
zorg heeft verstrekt die van een voorzichtig en redelijk AR in
concreto mag worden verwacht om uitvoeringsfouten te vermijden

2. Controle
 Beoordelingselementen

- aantal afgelegde werfbezoeken = eerste indicatie (Bergen
09.04.2019; Orb. Leuven 18.11.2019)
• vb. contractueel afgesproken frequentie niet nageleefd of aantal

werfbezoeken niet afgestemd op aard, omvang en complexiteit werf

• in beginsel niet doorslaggevend

• voldoende werfbezoeken sluiten niet uit dat AR toch controlefout begaat
(Rb. Oost-Vl., afd. Oudenaarde 22.09.2016)

- werfverslagen waaruit inhoudelijk blijkt dat AR nauwgezet controle
heeft uitgeoefend en afdoende opmerkingen heeft gemaakt
aangaande de uitvoering van de werken, vormen belangrijke
indicatie dat AR daarvoor de nodige inspanningen heeft geleverd
(Gent 28.10.2011; Orb. Leuven 18.11.2019)
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2. Controle
 Inhoudelijke beoordeling inspanningen AR

- kon uitvoeringsfout al dan niet door AR visueel worden opgemerkt
tijdens een normale periodieke werfcontrole (Gent 29.03.2019;
Brussel 23.09.2019)?
• vb. algemeen aanwezige en eenvoudig visueel controleerbare

uitvoeringsfouten zoals slechte kwaliteit mortel waarmee gans gebouw
werd gemetst, totaal ontbreken van vochtslabben, ontbreken van
druklaag wat geruime zichtbaar tijdens ruwbouwfase

• niet: materialen stemmen niet overeen met bestelling en niet-
conformiteit kon niet visueel worden vastgesteld, uitvoeringsfouten in
dagdagelijkse werken die slechts na destructief onderzoek konden
worden vastgesteld

- aard van de slecht uitgevoerde werken
• eenvoudige werken die behoren tot gebruikelijke werkzaamheden

aannemer ↔ moeilijke, gevaarlijke, belangrijke of delicate werken

• kwaliteit van de opdrachtdocumenten speelt daarbij een rol

2. Controle
- aantal en aard van de niet-opgemerkte gebreken aan de

uitgevoerde werken
• vb. inbreuken op elementaire voorschriften

• vb. belangrijke gebreken of flagrante tekortkomingen

- reactie AR bij vaststelling van uitvoeringsfouten aannemer
• AR kan aansprakelijk worden gesteld indien hij nalaat op proactieve

wijze instructies te geven om vastgestelde uitvoeringsfouten te
herstellen (Gent 29.03.2019)

• Eventueel moet AR zelfs adviseren werken stil te leggen als aannemer
blijkt niet bekwaam te zijn (Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen 22.09.2020)

- medewerking opdrachtgever en aannemer
• #
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Afdeling 3.
Advies- en 
bijstandsverplichting

1. Grondslagen
 Cass. 09.06.1997 → uit art. 4 W. 20.02.1939 “volgt” plicht AR om

advies te geven en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever

 Cass. 06.01.2012

- Art. 4 W. 20.02.1939 → “Bijgevolg heeft de architect de plicht om
advies en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever die krachtens
de wet verplicht is een beroep te doen op diens medewerking voor
het opmaken van de plannen en voor de controle op de uitvoering
van de werken waarvoor een bouwvergunning vereist is.”

- Informatieplicht → onder meer BH informatie verstrekken over de
regels betreffende de toegang tot het beroep en de mogelijke
gevolgen hiervan (art. 22 Reglement Beroepsplichten)

- Art. 4 W. 20.02.1939 + art. 22 Regl. Ber. = openbare orde →
afwijkende clausule onmogelijk
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1. Grondslagen
 Cass. 20.05.2021

- Zelfde teneur als “Driekoningenarrest”

- Art. 4 W. 20.02.1939 → “Il en résulte que l'architecte a le devoir de
conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de
recourir à son concours pour l'établissement des plans et le
contrôle de l'exécution des travaux exigeant un permis de bâtir.”

- Informatieplicht → “informer le maître de l'ouvrage de la
réglementation relative à l'accès à la profession et des
conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier l'accès à la
profession de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat
d'entreprise” (art. 22 Reglement Beroepsplichten)

- Arrest HvB wordt verbroken omdat het stelde dat AR niet
aansprakelijk was omdat hij niet de taak had gekregen om de BH
bij te staan bij de keuze van de aannemer

1. Grondslagen
 Interpretatie arresten 2012 en 2021?

- Raadgevings- en bijstandsplicht ≠ integraal monopolie AR

- Alleen indien concreet voorwerp advies onlosmakelijk samenhangt
met plannen of controle, behoort tot competentie architect en strikt
noodzakelijk voor doeleinden monopolie

- Steeds reglementaire plicht tot bijstand keuze aannemer

 Andere grondslagen

- Reglement van beroepsplichten (art. 16, 17, 19, 20, 22 en 23) →
Raken niet openbare orde (behoudens art. 22 en eventueel 23 –
zie eerder) bindend cf. art. 5.71, eerste lid NBW

- Contractuele bepalingen
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2. Technisch advies
 Onlosmakelijk verbonden met verplichte medewerking AR bij opstellen

plannen → behoort tot kern van de advies- en bijstandsverplichting AR

 Deelcomponenten

- BH informeren over normaal te verwachten technische
moeilijkheden en BH waarschuwen voor de eventuele voorzienbare
risico’s van het project (Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen 16.02.2016)

- bijstand bij keuze materialen (Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen
16.02.2016)
• materialen voorschrijven die aangepast zijn aan gebruik waarvoor ze

bestemd zijn (Cass. 03.03.1978)

• ook als BH of aannemer materialen voorstelt/aanlevert Rb. Antwerpen,
afd. Antwerpen 16.02.2016)

• waarschuwen als bepaald materiaal bezwaar oplevert → eventueel
medewerking weigeren ingeval gevaar voor stevigheid gebouw (Cass.
03.03.1978)

2. Technisch advies
 Best uitdrukkelijk ontbindend beding opnemen voor het geval dat de

BH het advies van de AR omtrent keuze materialen niet opvolgt en dat
een probleem kan vormen voor de stevigheid van het gebouw

 Toepassing van nieuwe of ongebruikelijke materialen

- AR behoort gebruiksmogelijkheden grondig te bestuderen (Luik
16.05.1988)

- nagaan of fabrikant of gespecialiseerde verkoper alle nodige
studies hebben gedaan m.b.t. het nieuwe materiaal of procédé die
de nodige garanties bieden

- blijft evenwel in beginsel een inspanningsverbintenis

- geen overdreven gestrengheid
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3. Budget
 Art. 16, eerste lid Reglement beroepsplichten → AR moet er op letten

ontwerpen voor te stellen die binnen de grenzen blijven van het in de
opdracht vastgestelde programma en de begroting die eruit voortvloeit,
zoals die blijken uit de AR-OVK

- → verplichting tot bijstand m.b.t. bouwbudget (Gent 10.11.2006)

- bestaat gedurende ganse duur van de OVK (Rb. Charleroi
25.02.1999)

- componenten:
• voorontwerpfase: informeren naar financiële mogelijkheden BH en

financiële haalbaarheid bouwproject (Gent 10.11.2006; Luik 15.05.2008;
Rb. Namen, afd. Dinant 18.01.2018) ≠ due diligence

• benaderende raming opstellen (vb. aan m²-prijzen) → verder te verfijnen
tijdens ontwerpfase

• ontwerp opmaken zodat het binnen de grenzen blijft van het programma
en het (voorlopig) geraamde bedrag

• BH wijzen op financiële weerslag van wijzigingen

3. Budget
 Substantiële overschrijding van oorspronkelijk vooropgestelde budget

kan worden gekwalificeerd als een ernstige contractuele tekortkoming
AR aan advies- en bijstandsverplichting

- verbintenis om bouwkost te ramen en een ontwerp te maken dat
kan worden gerealiseerd tegen deze geraamde kostprijs = in
beginsel een inspanningsverbintenis (Brussel 16.05.2017; Luik
09.01.2020)

- onjuistheden in de raming of uiteindelijke bouwkost > raming AR ≠
voldoende om AR contractueel aansprakelijk te stellen wegens een
budgetoverschrijding (Brussel 16.05.2017)

- BH moet bewijzen: (1) architect heeft bouwkost niet geraamd zoals
normaal zorgvuldig en voorzichtig AR dat in dezelfde
omstandigheden zou doen + (2) deze inschattingsfout heeft geleid
tot ontoelaatbare overschrijding van de oorspronkelijke raming (art. 
… NBW)
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3. Budget
 Onderzoek of AR niet de nodige inspanningen heeft geleverd,

veronderstelt onderzoek naar bestaan en omvang
budgetoverschrijding → vergelijking raming met effectief betaalde
bouwkost → maar vergelijkbaarheid is van belang → correcties

- verrekening van door BH gevraagde wijzigingen aan programma,
meer- en/of minwerken, en andere aanpassingen met invloed op
bouwkost (Brussel 10.06.2008) → belang om BH te informeren
over weerslag op budget

- ingeval oorspronkelijke raming is verhoogd met akkoord BH nieuwe
raming nemen als uitgangspunt (Brussel 10.06.2008)

- onvoorzienbare omstandigheden die bouwkost verhogen + door AR
niet konden worden ingeschat bij raming, zoals verborgen
gebreken te verbouwen gebouw, nieuwe wettelijke/reglementaire
bepalingen, nieuwe technische normen, of onvoorzienbare
stijgingen materiaalkosten (Gent 10.11.2006; Brussel 23 mei 2017)
↔ voorzienbare stijgingen (Luik 09.01.2020)

3. Budget
 RS en RL aanvaarden marge 10 tot 15% t.o.v. de oorspronkelijk door

AR geraamde uitgaven in zoverre (1) AR-OVK niet voorziet in
maximale bouwkost en (2) geraamde bouwkost derhalve slechts ten
informatieve titel werd opgegeven (Luik 27.03.2014; Luik 09.01.2020)

- budgetsoverschrijding > marge van 10 tot 15 % → AR kan worden
aangesproken voor een tekortkoming aan de bijstand inzake het
budget (Luik 10.05.2012 (30 %); Luik 27.03.2014 (25 %); Luik
09.01.2020 (> 30 %); Rb. Brussel 11.12. 2012 (25 %); Rb. Namen,
afd. Dinant 18.01.2018 (budget x factor 2,533))

- BH moet bestaan en omvang schade bewijzen
• ≠ ontoelaatbaar geachte overschrijding budget → BH verwerft in

beginsel werken die de tegenwaarde vormen van overschrijding zodat
zijn onroerend goed een grotere waarde heeft (Luik 09.01.2020)

• wel: financieringskost ontoelaatbare budgetoverschrijding, vertraging in
uitvoering werken in afwachting van bijkomende middelen, nutteloos
gemaakte kosten, of BH moet bepaalde werken zelf uitvoeren om
kosten te besparen
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3. Budget
 Contractuele clausules

“Met het oog op de verwezenlijking van het Project in functie van het
Programma stelt de Bouwheer voor de uitvoering van de werken een voorlopig
geraamd bedrag voorop van ± # euro, exclusief BTW (hierna genoemd het
“Voorlopige Ramingsbedrag”). Het Voorlopige Ramingsbedrag is benaderend.
Het Voorlopige Ramingsbedrag werd bepaald op basis van gemiddelde
eenheidsprijzen per m² (uitgaande van een standaardafwerking met
standaardmaterialen) en rekening houdende met de keuzes van de
Opdrachtgever zoals zij bekend waren op het ogenblik van het sluiten van
deze Overeenkomst.

In het Voorlopige Ramingsbedrag zijn noch de erelonen van de Architect, noch
de erelonen van de eventuele ingenieurs engespecialiseerde studiebureaus,
de veiligheidscoördinator en de EPB-verslaggever begrepen. In het Voorlopige
Ramingsbedrag zijn evenmin de kosten van [de aansluiting van de
nutsvoorzieningen, de buitenaanleg, de terrassen, de groendaken, de opritten,
het vast meubilair, de verlichtingsarmaturen, de Afwerkingswerken] begrepen.”



3. Budget
 Contractuele clausules

“De werken worden opgevat in functie van het Programma met het oog op een
verwezenlijking van het Project met een bouwbudget dat door de Architect
voorlopig en benaderend geraamd wordt op # euro, exclusief BTW (hierna
genoemd het “Voorlopige Ramingsbedrag”), berekend aan de hand van
gemiddelde eenheidsprijzen per m² (uitgaande van een standaardafwerking
met standaardmaterialen) en [op basis van de bruto vloeroppervlakten van het
Programma/volgende bruto vloeroppervlakten]:

- # m² x # euro/m² = # euro (exclusief BTW)

- # m² x # euro/m² = # euro (exclusief BTW)”

“Het Voorlopige Ramingsbedrag zal tijdens de uitvoering van deze
Overeenkomst ook worden geïndexeerd aan de hand van de ABEX-index.”
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3. Budget
 Contractuele clausules

“De uiteindelijke bouwkost voor de uitvoering van de werken wordt bepaald
tussen de Opdrachtgever en de aannemer(s). De Opdrachtgever verklaart te
weten dat de uiteindelijke bouwkost kan worden beïnvloed door

- de wijzigingen die de Opdrachtgever aanbrengt aan het Programma en de
bijkomende werken en/of wijzigingen die de Opdrachtgever vraagt;

- de resultaten van de bodemonderzoeken, alsook van de gespecialiseerde
studies uitgevoerd door de Gespecialiseerde Studiebureaus, de adviezen
van de EPB-verslaggever en de archeologienota;

- bijkomende vereisten opgelegd door de vergunningverlenende overheid of
voortvloeiend uit gewijzigde wettelijke of reglementaire bepalingen,
waarmee geen rekening kon worden gehouden bij de bepaling van het
Voorlopige Ramingsbedrag;

- onvoorzienbare omstandigheden die zich voordoen tijdens de uitvoering
van de werken;

- de stijging van de materiaalkosten.”

- .

3. Budget
 Exoneratie aansprakelijkheid wordt aanvaard in B2B-overeenkomst

(Antwerpen 28.02.2022)

 Contractuele clausules

“Het Voorlopige Ramingsbedrag is louter informatief en geldt niet als een
overeengekomen kostprijs met de Architect, noch als een maximum budget.
De Architect kan dus niet aansprakelijk worden gesteld indien de uiteindelijke
bouwkost van de werken het Voorlopige Ramingsbedrag in een later stadium
om welke reden ook in belangrijke mate zou overschrijden.”

“De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de
uitzonderlijke prijsstijgingen van diverse bouwmaterialen. De Architect kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor overschrijdingen van het Voorlopig
Ramingsbedrag die te wijten zijn aan deze uitzonderlijke prijsstijgingen.”
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4. Advies bij keuze aannemer
Praktische voorbeelden

- AR moet toegangsrecht aannemer controleren!

- Moet AR ook sociale en fiscale schulden controleren?
• Cass. 09.06.1997: art. 22 Regl. Ber. → architect moet opdrachtgever

inlichten over reglementering inzake registratie + registratie van de
aannemer bij het sluiten van en tijdens de overeenkomst nagaan

• Arbh. Luik 20.11.1995 rekening houden met opleiding en competenties
architect

• Arb.Rb. Hasselt 09.06.1999: Art. 22 Regl Ber.

 architect belast met controle moet opdrachtgever inlichten over
registratieplicht aannemer en gevolgen daarvan + registratie bij sluiten
van en tijdens overeenkomst nagaan

 Maar verdeling van aansprakelijkheid → anders zou hoofdelijk
aansprakelijke indirect bevrijd zijn

4. Advies bij keuze aannemer
• Arbh. Luik 26.05.2005: Architect slechts aansprakelijkheid als hij weet

dat het geen zuivere privé woning is

• Arbh. Brussel 02.05.2013: RS m.b.t. registratie geldt ook m.b.t.
inhoudingsplicht/hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever voor
sociale, fiscale en niet fiscale schulden:

 Nuancering: architect moet (professionele) opdrachtgever informeren
over de verplichting tot inhouding/hoofdelijke aansprakelijkheid, maar
kan dan wel overeenkomen dat deze opdrachtgever tijdens duurtijd
van de overeenkomst zelf nakijkt of er inhoudingsplicht is

 In casu niet geïnformeerd, maar ook opdrachtgever aansprakelijk want
moet op de hoogte zijn
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4. Advies bij keuze aannemer
Eigen standpunt informatieplicht sociale en fiscale

schulden
- Openbare orde karakter van art. 22 Reglement Beroepsplichten is

discutabel

- In elk geval moet rekening worden gehouden met draagwijdte
informatieplicht en met name met rechtmatige onwetendheid van
de opdrachtgever

- Art. 22 Reglement Beroepsplichten betreft alleen bijstand bij sluiten
overeenkomst → inlichten over hoofdelijke aansprakelijkheid en
inhoudingsplicht volstaat → nazicht bij betalingen kan contractueel
bij opdrachtgever worden gelegd

- Gezien de eenvoud van het nazicht sociale en fiscale schulden lijkt
het ook mogelijk om dit aspect volledig bij de opdrachtgever te
leggen

4. Advies bij keuze aannemer
Clausules in architectenovereenkomst met professionele

opdrachtgever ten voordele van AR:
- NH verplichten om alleen aannemers aan te duiden die geen

fiscale en sociale schulden hebben bij het sluiten van de
aannemingsovereenkomst

- BH verplichten om bij betaling na te kijken of aannemer al dan niet
sociale en/of fiscale en niet fiscale schulden heeft met vermelding
van www.checkinhoudingsplicht.be

- Informatie opnemen in de architectenovereenkomst omtrent
gevolgen van sluiten overeenkomst met aannemer die sociale en/of
fiscale en niet fiscale schulden heeft en aangeven dat
opdrachtgever desgevallend advocaat, jurist of accountant moet
raadplegen
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5. Attest Wet-Peeters
 Waaruit bestaat de controleplicht van de AR?

- bewijs verplichte verzekeringen aannemer door
verzekeringsattest

- toont aan dat zij gedekt zijn voor die specifieke werf cf. Wet-
Peeters (cf. art. 12, § 4, eerste lid Wet-Peeters + MvT)

- inhoud = enkel gegevens vermeld in artikel 19/2, tweede lid
Wet-Peeters (art. 12, § 4, eerste lid Wet-Peeters)

- moet worden overhandigd aan opdrachtgever (evt. promotor)
en architect (art. 12, § 1, eerste lid Wet-Peeters) + architect
moet “indien nodig” attest opeisen
• controleplicht van de architect → draagwijdte?
• nieuwe taak architect moet verzekerd zijn onder Wet-Ducarme
• taak van openbare orde?

- alvorens enig onroerend werk aan te vatten

5. Attest Wet-Peeters
 Clausule in AR-OVK over aanstelling aannemer

“De Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de aannemers afdoende
gedekt zijn door een verzekering die minimaal beantwoordt aan de
vereisten van de Wet-Peeters (voor zover van toepassing), rekening
houdende met de aard en de omvang van het Project en de risico’s eraan
verbonden. [De Opdrachtgever gaat na welke aannemers zich dienen te
verzekeren conform de Wet-Peeters. In voorkomend geval laat hij zich
bijstaan door een gespecialiseerd jurist of advocaat. De Opdrachtgever zal
er daarbij op toezien dat de aannemers de door de Wet-Peeters verplichte
verzekeringsovereenkomst tijdig afsluiten en dat zij in elk geval vóór de
aanvang van de werken een verzekeringsattest bezorgen aan de
Opdrachtgever en de Architect waaruit blijkt dat zij hebben voldaan de
verzekeringsplicht opgelegd door de Wet-Peeters”

 Best ook uitdrukkelijk ontbindend beding
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Hoofdstuk III.
De aansprakelijkheid van de 
architect en de 
bouwverzekeringen

Afdeling 1.
De tienjarige 
aansprakelijkheid
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1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
 Cass. 09.01.2017: gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een

belangrijk onderdeel in gevaar brengen of kunnen brengen

̶ Wellicht onbedoelde verschrijving en geen beperking van de
tienjarige aansprakelijkheid tot stabiliteitsproblemen

̶ Omgekeerd: verruiming “kunnen brengen”

 GwH 19.07.2017: gebrek dat de stevigheid van het gebouw in gevaar
brengt

 Cass. 11.01.2019: gebrek dat de stevigheid van het gebouw of één
van zijn belangrijke onderdelen in het gedrang breng of kan brengen

 Cass. 12.02.2021 en Cass. 10.02.2022: ernstige gebreken die de
stevigheid van het gebouw of van een van zijn hoofdbestanddelen
aantasten of in gevaar brengen

1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
 Concreet:

- gebouw moet geheel of gedeeltelijk tenietgaan of dreigen te niet te
gaan door een gebrek in de bouw (Cass. 11.01.2019)

- dus: gebrek dat gebouw ongeschikt maakt voor de bestemming
waarvoor het is opgericht → volstaat niet (zie bv. Gent 12.06.2015)

- Het is niet vereist dat het gebouw instort (Brussel 24.12.2013)

- maar: reëel risico op tenietgaan is vereist:

• Cass. 11.10.1979: “op min of meer korte tijd”

• Cass. 09.01.2017: “op min of meer lange termijn in gevaar
kunnen brengen”

• Cass. 11.01.2019: “op korte of langere termijn in gedrang brengt
of kan brengen”
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1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
 Wat moet er vastgesteld worden binnen de tienjarige termijn? (Cass.

11.01.2019)

- niet vereist dat gebrek de “stabiliteit” van het gebouw of groot werk
geheel of gedeeltelijk in het gedrang brengt binnen de tienjarige
termijn

- Het volstaat dat binnen de tienjarige termijn een gebrek aan het
licht komt dat dat de stevigheid van het gebouw of één van zijn
belangrijke onderdelen op korte of langere termijn in het gedrang
brengt of kan brengen.

 Dus:

⎻ Ernstig gebrek moet zich manifesteren binnen de tien jaar, niet de
gevolgen ervan (geheel of gedeeltelijk tenietgaan gebouw)

⎻ Loutere feit dat gebouw nog niet geheel of gedeeltelijk is teniet
gegaan binnen de tien jaar na aanvaarding sluit toepassing artikel
1792 en 2270 oud BW niet uit.

1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
- Gevolgtrekkingen:

• Cass. blijft vasthouden aan restrictieve interpretatie “ernstig gebrek”
= geheel of gedeeltelijk tenietgaan van gebouw of groot werk

• gebouw moet nog niet geheel of gedeeltelijk teniet zijn gegaan op
ogenblik van instellen vordering

• bevestiging van verruiming van die restrictieve interpretatie in
cassatiearrest van 09.01.2017: van gebrek dat stevigheid van
gebouw of één van zijn belangrijke onderdelen in min of meer korte
tijd in het gedrang kon brengen → min of meer lange termijn →
korte of langere termijn

• 10-jarige termijn = verificatietermijn ⟹ tijdens 10-jarige termijn moet
(1) gebrek zich manifesteren en (2) met zekerheid vaststaan dat het
gebrek de stevigheid van gebouw of één van zijn belangrijke
onderdelen in gedrang kan bedrangen

• zelfs als het risico zich maar manifesteert ná de 10-jarige termijn
• belangrijk criterium voor ernst gebrek = aanhoudende aard en

vatbaar voor mogelijke gestage uitbreiding (concl. R. Mortier)
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1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
 Cass. 09.01.2017: rechter oordeelt onaantastbaar in feite

- Cass. 09.01.2017:

• Betrof problematiek van loskomen vloertegels

• Deskundige adviseert omtrent technische oorzaak (slechte
verlijming + niet voorzien van uitzetvoegen)

• Motivering Hof van Beroep: problematiek doet zich voor over
bijna het gehele gebouw → ernstig gebrek

• Cass.: louter verwijzen naar omvang problematiek volstaat niet

- Dus:

• Belang van de motivering van de rechter en conclusies

• Belang van de zending van de deskundige → vraag opnemen of
vastgestelde gebreken al dan niet de stevigheid van het gebouw
of een belangrijk onderdeel ervan aantasten

1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Impact van boek 8 NBW?

- bewijs moet worden geleverd met een redelijke mate aan zekerheid
(art. 8.5 NBW)

- ≠ 100 % zekerheid, maar een overtuiging die elke redelijke twijfel
uitsluit

- loutere waarschijnlijkheid dat het gebouw of één van zijn
belangrijke onderdelen tenietgaat, volstaat ook onder gelding Boek
8 NBW niet
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2. Termijn
 Cass. 03.01.2019: preciseringen omtrent de tienjarige termijn

- Tienjarige termijn =

• Termijn om rechtsvordering in te stellen

• Vervaltermijn die nog kan worden geschorst, noch kan worden
gestuit (zie ook GwH 19 juli 2017)

• Raakt de openbare orde (Zie ook GwH 19 juli 2017)

- Dagvaarding die voor het gerecht wordt gebracht binnen de termijn
van tien jaar onttrekt het recht om te handelen aan het verval

- Die uitwerking blijft voortduren zolang aan het geding geen einde is
gemaakt door onherroepelijk geworden beslissing.

- Zelfs dagvaarding voor onbevoegde rechter, heeft tot gevolg dat
rechtsvordering wordt onttrokken aan het verval.

2. Termijn
 Praktische gevolgen

- vervaltermijn kan niet worden gestuit of geschorst (GwH
19.07.2017; Cass. 03.01.2019)

- verval moet ambtshalve worden uitgesproken

- termijn kan niet contractueel worden ingekort of verlengd

- vordering in kort geding of tot louter aanstelling van een
deskundige volstaat niet

- termijn tussen het ontdekken van het gebrek en instellen vordering
is niet relevant
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3. Termijn
 schijnbare uitzondering 1: herstellingswerken die als een groot werk kunnen

worden gekwalificeerd (Luik 06.03.2017 bevestigt Cass. 09.12.1988):

- nieuwe termijn van 10 jaar voor de herstellingswerken die als groot werk
kunnen worden beschouwd

- termijn voor de overige werken wordt niet verlengd

 schijnbare uitzondering 2: nieuwe schadegevallen die virtueel begrepen zijn in
oorspronkelijke dagvaarding (Cass. 27.10.2006; Cass. 22.12.2006

- veronderstelt tijdig ingestelde vordering 

- tijdige vordering onttrekt ook aan verval: vordering voor nieuwe gevolgen:

• bepaald bouwwerk/bouwwerken in eenzelfde contractueel kader

• eenzelfde gebrek

• eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering

- feitenrechter moet oordelen of eiser zijn initiële vordering heeft beperkt of 
niet

4. Tienjarige vóór aanvaarding?
 Cass. 12.02.2021 en Cass. 10.02.2022:

- 10-jarige aansprakelijkheid raakt de openbare orde en kan
bijgevolg niet contractueel worden uitgesloten of beperkt

- Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe
strekt, in geval van samenlopende fouten van architect en
aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun aandeel
in de totstandkoming van de schade, is bijgevolg nietig,
ongeacht de al dan niet aanvaarding van de werken

- tienjarige aansprakelijkheid wordt beschouwd als een
bijzondere aansprakelijkheid van AR en aannemer voor
ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een
van zijn hoofdbestanddelen aantasten of in gevaar brengen,
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4. Tienjarige vóór aanvaarding?
 Vatbaar voor discussie:

- duidelijk niet de wil van de wetgever van 1804 en 2017
- strijdig met algemeen aanvaard principe in regelgeving, RS en RL dat

aanvaarding beginpunt is van de 10-jarige aansprakelijkheid
• art. 7 Wet-Peeters: dekkingsperiode = 10 jaar volgend op

aanvaarding van de werken → 10-jarige aansprakelijkheid kan
reeds spelen op een moment dat dekking nog niet is aangevangen

• art. 84, § 2 en 152, tweede lid KB AUR 2013: VO = aanvangspunt
10-jarige aansprakelijkheid

• Cass. 18.11.1983: art. 1792 en 2270 oud BW = een voor de
aanneming van constructie van gebouwen eigen bepaling is
neergelegd, die aansprakelijkheid aannemer en architect “voor een
termijn van tien jaar na de aanvaarding van het werk regelt”

• Cass. 10.01.2019 = 10-jarige aansprakelijkheidstermijn als
verificatietermijn

Afdeling 2.
Gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid wegens 
lichte verborgen gebreken
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1. Termijnen - waarborgtermijn
 Waarborgtermijn

- = abstracte maximale termijn waarbinnen aannemer van werken of 
diensten kan worden aangesproken

- = verjaringstermijn van 10 jaar (art. 2262bis, § 1, eerste lid BW) –
Luik 06.03.2017

- Vatbaar voor stuiting of schorsing

- Aanvangspunt = aanvaarding van de werken of diensten (ORB
Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020)

- verkorting kan, verlenging niet

- 3 jaar B2C, 1 jaar B2B (zie eerder)

2. Termijnen - proceduretermijn
 Proceduretermijn = concrete termijn waarbinnen de opdrachtgever na

de ontdekking van het gebrek een procedure is gestart

 Aanvangspunt

- kan niet eerder aanvangen dan op het ogenblik waarop de
opdrachtgever kennis heeft of heeft kunnen hebben van de
gebreken (Cass. 26.03.2018)

- rechter oordeelt in feite en derhalve op onaantastbare wijze op welk
ogenblik opdrachtgever kennis heeft of heeft kunnen hebben van
gebreken (Cass. 26.03.2018)

- pro memorie Cass. 14.11.2008: bij vrijwaringsvordering van
promotor tegen aannemer of hoofdaannemer tegen
onderaannemer, dient rechter niet noodzakelijk uit te gaan van het
tijdstip waarop de hoofdvordering van de bouwheer tegen de
promotor of de hoofdaannemer is ingesteld
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2. Termijnen - proceduretermijn
 Duurtijd (Rb. Leuven 21.02.2019; ORB Antwerpen, afd. Antwerpen

06.05.2020)

- artikel 1648 BW inzake koop geldt niet

- redelijke termijn

- feitenrechter oordeelt in feite en op onaantastbare wijze of
vordering tijdig is ingesteld

 Ratio legis?

- = stilzwijgende aanvaarding van de zichtbaar geworden gebrekkige
toestand (Kh. Gent, afd. Oostende 08.01.2016; Rb. Leuven
21.02.2019; Rb. Antwerpen Afd. Antwerpen 25.05.2020)

- bewijsmoeilijkheden vermijden door onredelijk lang wachten van
instellen vordering (Rb. Waals-Brabant 27.06.2014; Rb. Antwerpen
Afd. Antwerpen 25.05.2020)

2. Termijnen - proceduretermijn
 vordering moet in elk geval binnen abstracte termijn worden ingesteld

(Cf. Rb. Oost-Vl. Afd. Gent 08.02.2016)

 Sanctie

- Onontvankelijkheid (Rb. Leuven 21.02.2019 ; Rb. Antwerpen Afd.
Antwerpen 25.05.2020)

- Ongegrondheid (Rb. Brussel 12.02.2021)

 Beperking proceduretermijn is mogelijk, maar niet onredelijk kort
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2. Termijnen - proceduretermijn
 Contractuele clausule

“De gemeenrechtelijke aansprakelijkheid na aanvaarding voor lichte verborgen
gebreken die niet onder het toepassingsgebied vallen van de artikelen 1792
en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek, wordt conventioneel beperkt tot een
periode van 3 jaar vanaf de aanvaarding van de diensten van de Architect.
Elke rechtsvordering uit dien hoofde moet op straffe van verval worden
ingesteld binnen een termijn van 6 maanden na de dag dat de Opdrachtgever
kennis had of redelijkerwijze had moeten nemen van het gebrek.”

Afdeling 3
Bouwverzekeringen
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1. Verplichte vermeldingen
 Wet Peeters

- verplichte vermeldingen in alle contractuele documenten opgesteld
door de AR (art. 12, § 1/1 Wet-Peeters):
• naam + ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming

• nummer verzekeringsovereenkomst

- verplichte vermelding in de AR-OVK = contactgegevens van Raad
Orde van architecten die kan worden geraadpleegd met het oog op
de naleving van de verzekeringsplicht (art. 11, § 3 Wet-Peeters)

 Contractuele clausule

“De Architect is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van deze
Overeenkomst verzekerd bij de maatschappij #, met KBO-nummer #, met
maatschappelijke zetel te #, onder polisnummer #.

De Provinciale Raad van de Orde van Architecten van Antwerpen kan worden
geraadpleegd met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht. De
contactgegevens van deze Raad zijn:”

1. Verplichte vermeldingen
 Verplichte vermeldingen in de AR-OVK (art. 12, § 3 Wet-Ducarme)

- inschrijvingsnummer van de AR bij de Orde van Architecten

- verplichte vermelding in de AR-OVK = contactgegevens van de
Raad van de Orde van architecten die kan worden geraadpleegd
met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht
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2. Beperking aansprakelijkheid
 Beperking aansprakelijkheid AR tot de mate waarin hij verzekerd is

door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering en ten belope van de
bedragen waarvoor hij verzekerd is

- rechtsgeldig, voor zover het niet gaat om ernstige gebreken in de
zin van de artikelen 1792 en 2270 oud BW

- ook in B2C-overeenkomsten (COB, advies nr. 26) → voorwaarden
• BH uitdrukkelijk wijzen op de essentiële elementen van de

beroepsaansprakelijkheidspolis en met name ook op de elementen van
die polis, waarop AR zich tegenover BW wil beroepen

• essentiële elementen polis = verzekerde risico’s, dekkingsgrenzen en
voornaamste uitsluitingen (Wet-Peeters = limitatief, Wet-Ducarme =
minstens de wettelijke vermelden)

3. Aandachtspunten ABR
 ABR best laten afsluiten door BH

- BH heeft beste overzicht van de werken

- BH kent erelonen van ontwerpers

- ABR = maatwerk ↔ abonnementspolissen aannemers (past het in
het kader – inhoud abonnementspolis)?

- BH behoudt controle inhoud ABR-polis

- zekerheid dat premie wordt betaald

- eventueel aansluiting met andere verzekeringen (Wet-Peeters,
controleverzekering, brandpolis)

 In AR-OVK clausule opnemen dat BH verplicht is polis af te sluiten met
aantal specifieke kenmerken + verplichting om verbintenissen na te
komen als verzekeringnemer
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3. Aandachtspunten ABR
 Specificaties dekking op te nemen in clausule = ruime ABR

- de schade aan het werk, inclusief schade of verlies te wijten aan
fout, gebrek of leemte in ontwerp, in berekeningen of plannen (met
inbegrip van het foutief gedeelte), evenals de schade of het verlies
te wijten aan het eigen gebrek van de materialen

- eventueel: schade aan bestaande gebouwen

- aansprakelijkheid t.o.v. derden m.i.v. art. 3.101 NBW + gekruiste
aansprakelijkheid

3. Aandachtspunten ABR
 Verplichtingen BH op te nemen

- AR + andere ontwerpers opnemen als verzekerden, zowel tijdens
bouw-montage-testtermijn, als onderhoudstermijn (met uitgebreid
onderhoud of full makers guarantee)

- erelonen AR + andere ontwerpers mee op te nemen in waarde
verzekerde werken

- onvoorwaardelijke afstand van verhaal ten aanzien van de
verzekerden ongeacht of de verzekerden al dan niet zijn gedekt
door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

- tijdig verzekerde waarde aanpassen en/of de bouw-montage-
testtermijn verlengen

- vóór de aanvang van enige werkzaamheid een plaatsbeschrijving
laten maken van bestaande goederen (voor zover aanwezig) en/of
naburige goederen voor zover vereist door de ABR-verzekeraar
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Vragen?

k.uytterhoeven@legaloffice.be

103


