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Afdeling 1.
Begrippenkader

1. Oplevering en inontvangstname
 Oplevering 

⎻ contractuele verplichting van de aannemer

⎻ = ter beschikking stellen van het bouwwerk aan de opdrachtgever

⎻ vergelijkbaar met de levering bij koop-verkoop (art. 1604 oud BW)

 Inontvangstname

⎻ = materiële handeling waarbij de opdrachtgever het bouwwerk
feitelijk in ontvangst neemt

o contractuele verplichting van de opdrachtgever (als werken in staat
van oplevering zijn)

o Cf. art. 1788 oud BW

o n.a.v. inontvangstname kan opdrachtgever werken keuren met oog
op aanvaarding
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2. Aanvaarding
 Aanvaarding 

⎻ = erkenning van de opdrachtgever dat aannemer zijn werken of
diensten behoorlijk heeft uitgevoerd

⎻ = goedkeuring van de werken of diensten door de opdrachtgever

⎻ = (gedeeltelijke) afstand van recht om tegen aannemer van werken
of diensten een vordering in te stellen wegens niet conforme
uitvoering

⎻ leidt tot bevrijding van aansprakelijkheid van de aannemer,
behoudens bedrog en onverminderd 10-jarige aansprakelijkheid en
aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken

⎻ contractuele verplichting van de opdrachtgever

Afdeling 2.
Gemeen recht
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1. Uitgangspunt BW
 Uitgangspunt BW = één moment van oplevering, inontvangstname en 

aanvaarding → geen verplichting om oplevering in twee fasen te laten 
gebeuren

 BW bevat geen uitdrukkelijke regeling inzake oplevering en
aanvaarding

 belang van de contractuele clausules

⎻ vormvereisten oplevering en aanvaarding

⎻ procedure van oplevering

⎻ duurtijd van de waarborgtermijn

⎻ tijdstip aanvaarding

2. Praktijk: dubbele oplevering
 Praktijk VO – DO → contractuele regeling

⎻ vraag tot oplevering gaat uit van de aannemer

⎻ rondgang om vast te stellen of werken in staat van VO zijn
(procedure om tegenspraak te creëren) + eventuele voorafgaande
rondgangen

⎻ VO veronderstelt dat werken voltooid zijn (contractueel eventuele
bijkomende eisen, zoals as-builtdossier, opkuis werf, …)

⎻ PV van VO of weigering van VO (cf. ook verder)

⎻ lijst van vastgestelde onvolkomenheden, uit te voeren herstellingen
en nog uit te voeren werken → best met termijn

⎻ termijn tussen VO en DO bepalen + welke verplichtingen aannemer

⎻ bij DO rondgang nazicht opleveringspunten VO + eventuele nieuwe
punten uit periode tussen VO en DO

⎻ PV van DO of van weigering DO
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4. Contractuele clausules oplevering
 Procedure oplevering

“Wanneer de aannemer van oordeel is dat de werken beëindigd zijn
conform de plannen, de bestekken en de regels van de kunst, verzoekt
hij de opdrachtgever per aangetekend schrijven om over te gaan tot de
voorlopige oplevering van de werken.

Binnen de zeven kalenderdagen na de postdatum van het
aangetekend schrijven van de aannemer, bepaalt de opdrachtgever de
datum en het uur van de voorlopige oplevering, eveneens bij
aangetekend schrijven. Doet de opdrachtgever dat niet dan maant de
aannemer hem daartoe aan via een deurwaardersexploot met
bepaling van datum en uur van de oplevering en waarvan de
opdrachtgever de kosten draagt.

De voorlopige oplevering vindt plaats ten vroegste vijftien dagen na de
datum waarop de opdrachtgever het aangetekend schrijven met de
kennisgeving van de datum en uur van oplevering heeft verstuurd of
de aannemer het deurwaardersexploot heeft laten afgeven.”

4. Contractuele clausules oplevering
 Procedure oplevering

“Er kan slechts tot voorlopige oplevering worden overgegaan indien
het werk voltooid is, Beperkte tekortkomingen, onafgewerkte details en
gebreken die de ingebruikneming niet in de weg staan, zijn geen grond
tot weigering van de voorlopige oplevering.

Bij de voorlopige oplevering wordt een tegensprekelijke rondgang
gehouden door de aannemer en de opdrachtgever, bijgestaan door de
architect.

Van de voorlopige oplevering wordt er een proces-verbaal opgemaakt
waarin alle opmerkingen en tekortkomingen worden opgetekend en
waarbij de termijn wordt bepaald waarbinnen de aannemer alle
aanpassings- en herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Behoudens
andersluidende afspraak tussen partijen bedraagt die termijn …
kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal.”
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4. Contractuele clausules oplevering
 Procedure oplevering

“Ingeval van weigering van de voorlopige oplevering wordt een proces-
verbaal van weigering opgesteld waarin de redenen om de voorlopige
oplevering te weigeren worden opgenomen. Een afschrift van het
proces-verbaal van weigering wordt per aangetekend schrijven
overgemaakt aan de aannemer.

Indien de aannemer de redenen van weigering betwist, wordt in
onderling overleg en op gemeenschappelijke kosten een deskundige
aangesteld met als opdracht de gronden van de weigering te
onderzoeken, de werken en herstellingen die eventueel nog dienen te
worden uitgevoerd te beschrijven en de kostprijs ervan te bepalen, dan
wel vast te stellen dat de werken zich in staat van voorlopige
oplevering bevinden. De partijen zijn gebonden door de vaststelling
van de deskundige. Bij gebrek aan akkoord betreffende de
deskundige, stelt de rechtbank op vraag van de meest gerede partij de
deskundige aan,”

5. Aanvaarding
 Aanvaarding = in beginsel een eenzijdige rechtshandeling

⎻ in beginsel geen toestemming nodig van de aannemer of architect

⎻ kan wel worden opgenomen in dading = wederkerige overeenkomst

⎻ belang om datum aanvaarding op te nemen in dading bij
bouwgeschillen die ontstaan voor aanvaarding van de werken

⎻ eventuele afspraken tussen opdrachtgever en aannemer omtrent
termijn oplossen opleveringspunten en eventuele minwaarden (bv.
PV oplevering/aanvaarding)

 Aanvaarding = onherroepelijk
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5. Aanvaarding = plicht bouwheer
 Aanvaarding = contractuele verplichting opdrachtgever

⎻ Opdrachtgever moet werken/diensten aanvaarden indien zij
voltooid zijn en behoorlijk uitgevoerd

⎻ Wanneer is weigering van aanvaarding mogelijk?

• feitenkwestie

• aard en omvang van de resterende gebreken/opleveringspunten

• weigering ingeval van belangrijke of ernstige gebreken (vb. niet-
conformiteit brandveiligheid)

• kleine gebreken of onvolkomenheden staan aanvaarding in
beginsel niet in de weg → voorbehoud

• maar groot aantal kleine gebreken/onvolkomen criteria kunnen
zijn (1) is het gebouw of bouwwerk bruikbaar voor bestemming
waarvoor het opgericht of (2) kostprijs uit te voeren werken en
herstellingen

5. Aanvaarding = plicht bouwheer
 Onterechte weigering opdrachtgever om mee te werken aan

oplevering/aanvaarding

⎻ Aannemer moet opdrachtgever in gebreke stellen → belang =
overdracht risico (art. 1788 oud BW) + start 10-jarige termijn

⎻ Aannemer kan opdrachtgever dagvaarden

• vordering dat rechter vaststelt dat de werken in staat van
oplevering zijn en wanneer → vonnis = vervangende titel van
aanvaarding

• aanstelling gerechtsdeskundige

• taak = stand van de werken na te gaan, nog uit te voeren werken
en gebreken vast te stellen, na te gaan of de werken technisch
opleverbaar zijn of niet, indien niet aan te geven welke werken
nog moet worden uitgevoerd worden, kostprijs, duurtijd, …,
indien wel datum waarop werken technisch konden worden
opgeleverd (dossier voorbereiden als aannemer!)
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6. Vorm van de aanvaarding
 Uitgangspunt gemeen recht = aanvaarding is vormvrij

⎻ aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend

⎻ PV van oplevering/aanvaarding ≠ geldigheidsvereiste, wel
bewijsrechtelijke functie (art. 8.8 NBW = vrij bewijsstelsel)

⎻ contractuele clausule kan schriftelijke aanvaarding verplicht stellen

⎻ Vb. “De aanvaarding van de werken kan alleen worden vastgesteld
in een geschreven proces-verbaal van voorlopige oplevering en
aanvaarding, dat tegensprekelijk is vastgesteld en door partijen
werd ondertekend.”

⎻ Maar: zelfs in dat geval kan de aanvaarding nog stilzwijgend
gebeuren, tenzij de stilzwijgende aanvaarding uitdrukkelijk is
uitgesloten in contract of bestek

⎻ Vb. “De saldobetaling, inbezitneming of ingebruikname van de
werken zonder enig voorbehoud gelden niet als stilzwijgende
aanvaarding.”

6. Vorm van de aanvaarding
 Stilzwijgende aanvaarding

⎻ afstand van recht niet vermoed → gedragingen opdrachtgever die
voor geen enkele andere interpretatie vatbaar zijn

⎻ feitenrechter beoordeelt soeverein en in concreto (rekening
houdend met contract)

⎻ Voorbeelden:
• volledige + voorbehoudloze betaling saldo aannemingssom of ereloon (Rb.

Brussel 11.02.2019)

• ingebruikname gebouw/bouwwerk zonder voorbehoud (Rb. Brussel 11.02.2019)

• laten afwerken van de (ruwbouw)werken door een andere aannemer

• voorbehoudloze vrijgave van de waarborg

• in beginsel niet: louter stilzwijgen na voltooiing werken of tussentijdse betaling
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6. Vorm van de aanvaarding
 Impact nieuw bewijsrecht op stilzwijgende aanvaarding

⎻ saldofactuur door onderneming aanvaard of niet binnen redelijke
termijn betwist (art. 8.11, § 4, eerste lid NBW)
• = bewijs aanvaarding als saldo mocht worden gefactureerd bij (voorlopige)

oplevering en aanvaarding

• kan worden beschouwd als wettelijk vermoeden, maar tegenbewijs is mogelijk

⎻ gebrek aan betwisting saldofactuur door persoon die geen
onderneming is ≠ aanvaarding factuur (art. 8.11, § 4, tweede lid
NBW)
• factuur moet uitdrukkelijk aanvaard zijn of er moet sprake zijn van “omstandig

stilzwijgen”

• Vb. van “omstandig stilzwijgen” (onder oud BW) Gent 13.10.2008 → geen protest
factuur + ingebruikname werken + geen reactie op diverse aanmaningen

• feitelijk vermoeden van aanvaarding

• art. 8.11, § 4, tweede lid NBW = dwingend recht → clausule die bepaalt dat
afwezigheid protest saldofactuur = stilzwijgende aanvaarding lijkt niet geldig

8. Tijdstip van aanvaarding
 indien één oplevering → op dat ogenblik van enige oplevering

 bij dubbele oplevering

⎻ VO = theoretisch alleen vaststelling dat de werken zijn voltooid

⎻ aanvaarding bij DO, tenzij anders contractueel afgesproken

⎻ duurtijd waarborgperiode is niet bepaald in het gemene recht (best
contractueel vastleggen)

 Clausule “VO = startpunt tienjarige aansprakelijkheid” volstaat niet

⎻ ook clausule “VO = aanvaarding” vereist

⎻ anders nietige clausule

⎻ startpunt tienjarige aansprakelijkheid = steeds aanvaarding =
openbare orde
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Afdeling 2.
Woningbouwwet

1. Inhoudelijke bepalingen
 informatieplicht aannemer of verkoper in elke (belofte van)

overeenkomst

⎻ de wijze waarop de oplevering geschiedt (art. 7, eerste lid, g)
Woningbouwwet)

⎻ sanctie = nietigheid overeenkomst of nietigheid beding (art. 13,
tweede lid Woningbouwwet)

 Ongeacht kwalificatie van de overeenkomst als koop of aanneming
(art. 9 Woningbouwwet):

⎻ oplevering gebeurt steeds in twee fasen, m.n. VO en DO

⎻ tussen VO en DO minstens een periode van één jaar

⎻ bijkomend bij appartementsgebouwen: voorafgaand aan DO
privatieve delen moet DO gemeenschappelijke delen, met inbegrip
van toegangen, hebben plaatsgevonden, zodat normale
bewoonbaarheid verzekerd is
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2. Vormvoorwaarden opleveringen
 Zie art. 2 KB 21.10.1971 houdende uitvoering Woningbouwwet =

minimumvoorwaarden

 Principe:

⎻ VO en DO werken worden slechts bewezen door schriftelijke en
tegensprekelijk tussen partijen opgemaakte akte (art. 2, § 1, tweede
lid KB 21.10.1971)

⎻ = Verkoper/aannemer én koper/opdrachtgever moeten aanwezig
zijn bij opleveringsverrichtingen, minstens behoorlijk en tijdig
daartoe opgeroepen

 Weigering van oplevering moet samen met redenen waarop zij steunt
ter kennis worden gebracht van verkoper of aannemer bij ter post
aangetekende brief (art. 2, § 1, derde lid KB 21.10.1971)

2. Vormvoorwaarden opleveringen
 Vermoedens van oplevering (art. 2, § 2 KB 21.10.1971)

⎻ bewoning of ingebruikname gebouw of verbouwde/uitgebreide
delen ervan

• = vermoeden van stilzwijgende voorlopige oplevering

• weerlegbaar = tegenbewijs is mogelijk (vb. brief van vóór
oplevering omtrent bouwgebreken)

• zowel voor privatieve als gemeenschappelijke delen

⎻ Geschreven verzoek van verkoper/aannemer om oplevering op
gestelde datum door koper/opdrachtgever zonder gevolg gelaten +
aanmaning betekend aan koper/opdrachtgever bij deurwaarders-
exploot met nieuwe datum oplevering (minstens 15 dagen na
betekening) + koper/opdrachtgever verschijnt niet op die datum

• onweerlegbaar vermoeden

• alleen voor oplevering privatieve delen

• zowel voor VO als DO
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2. Vormvoorwaarden opleveringen
 Procedurevoorschriften (art. 2, § 3 KB 21.10.1971)

⎻ verkoper of aannemer die eigenaar blijft van een gedeelte van het
gebouw dat hij oplevert, oefent bij de oplevering van de
gemeenschappelijke gedeelten geen der aan de mede-eigendom
verbonden rechten uit

⎻ Indien voor de geldigheid VO of DO van gemeenschappelijke
gedeelten, de aanwezigheid van een van de mede-eigenaars is
vereist en deze verzuimt te verschijnen binnen redelijke termijn die
verkoper of aannemer hem bij deurwaardersexploot heeft gesteld,
beslist, wat hem betreft, de rechtbank over de oplevering

 Aanvaarding bij VO of DO? Zelfde regeling als gemeen recht

 Regeling van dwingend recht → elk met artikel 9 Woningbouwwet en
artikel 2 KB 21.10.1971 strijdig beding wordt voor niet geschreven
gehouden

Hoofdstuk II.
De tienjarige 
aansprakelijkheid
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1. Ernstig gebrek – Hof van Cassatie
 Pro memorie vroegere rechtspraak Cass. ⟹ ernstige gebreken

⎻ = constructiegebreken die een schadelijke invloed hebben op de
soliditeit van een belangrijk deel van het gebouw (Cass.
18.10.1973)

⎻ = gebreken die ernstig genoeg zijn om de stevigheid van het
gebouw in gevaar te brengen (Cass. 11.10.1979)

⎻ = gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een
aanzienlijk deel ervan in gevaar brengen (Cass. 11.04.1986)

 Stevigheid = niet alleen stabiliteitsproblemen, maar ook ernstige
problemen met waterdichtheid en andere problemen waardoor het
gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat of dreigt teniet te gaan

 Uitzonderingsregime ⟹ restrictieve interpretatie (Cass. 18.11.1983)

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
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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”

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.
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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)

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
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1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 ORB Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020

- 10-jarige aansprakelijkheid uitsluitend van toepassing op gebreken
die de stabiliteit van het gebouw of van een essentieel bestanddeel
ervan in het gevaar brengen of op langere termijn zouden kunnen
brengen

- louter hypothetisch risico volstaat niet

- ruimere interpretatie als gevolg “van de techniek en de hogere
eisen die aan de woonkwaliteit worden gesteld” wordt niet gevolgd

- uitzonderingskarakter → beperkende interpretatie

 Brussel 27.02.2020

- Waterinfiltraties en vochtproblemen

- loutere verwijzing naar deskundig verslag

- geen bijkomende motivering

1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Rb. W.-Vl., afd. Veurne 14.10.2019

- Regenwaterindringing tussen metselwerk en doorvoeren van
diverse leidingen, water in kelder, waterinfiltraties in de ruimtes
onder het terrasdak = ernstig gebrek

- Vrij algemene motivering: water = ernstig gebrek

 Brussel 23.09.2019

- Gebreken aan lift = ernstig

- Motivering = verwijzing naar deskundig verslag

- Mechanische gebreken → voortijdige slijtage + verhoogde
onderhoudskosten (frequent vervangen van kabels en wielen

- Gebreken in elektrische en elektronische installaties → risico op
brand en elektrocutie + oorzaak pannes
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1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Rb. Leuven 21.03.2019

- Een bedreiging van de “stevigheid en/of duurzaamheid” van het
gebouw of een belangrijk onderdeel ervan volstaat

- Ernstige bedreiging van de “stabiliteit”

- Geen onmiddellijk en acuut risico vereist

- Gebrek dat bouwwerk ongeschikt maakt voor normale bestemming
waarvoor het werd opgericht, ongeacht of het ook van aard is de
“stevigheid” van het gebouw in gedrang te brengen, volstaat niet

- Reëel risico dat het gebrek in min of meer korte tijd de stevigheid
gebouw of belangrijke onderdelen in het gedrang kan brengen

- Bewijslast rust bij eisende partij

- Louter hypothetisch risico of een veronderstelling volstaan niet

- Vochtvlekken die 7 jaar na uitvoering werken geen aanleiding
geven tot verrotting ≠ ernstig gebrek

1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Rb. Oost-Vl., afd. Gent 10.10.2018

- Loutere feit dat gebreken voor een onveilige situatie zorgen,
volstaat niet

- Een verlies aan comfort is niet relevant, noch de vraag of gebrek
verhinder dat gebouw wordt gebruikt conform bestemming

- Stevigheid gebouw moet op korte of lange termijn in gedrang
komen → progressief karakter van de gebreken is belangrijke
factor

- Gevaar dient met zeker vast te staan → louter hypothetisch gevaar
volstaat niet

- Verwijzing naar deskundig verslag: “stevigheid komt niet in
gedrang”

- Loskomen van pleisterwerk ≠ ernstig gebrek
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1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Antwerpen 06.03.2017

- bij de meeste ramen + progressief karakter = ernstig gebrek

- indringing van water tot aan de binnenzijde vochtindringing rond
raamtabletten en waterinsijpeling = ernstig gebrek

- Motivering: doet zich voor bij de meeste ramen + progressief
karakter

 Rb. Antwerpen 16.02.2016

- Verwijzing naar deskundig verslag

- Onbehandeld hout → ernstige zwamvorming → delen van
houtconstructie volledig weggevreten

- → tast met absolute zekerheid stabiliteit van het gebouw en houten
draagstructuur aan → ernstig

1. Ernstig gebrek – Praktijkvoorbeelden
 Gent 12.06.2015: waterinfiltraties die niet continu van aard zijn en niet

gestaag uitbreiding nemen ≠ ernstig gebrek

 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

- Een 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. Gebouwen en grote werken
 Brussel 23 september 2019

- Tienjarige aansprakelijkheid vereist niet dat de stevigheid van het
ganse gebouw als zodanig in gevaar wordt gebracht

- Ook van toepassing op (belangrijke) onderdelen van een gebouw:

• Onderdelen die deel uitmaken van de structuur van het gebouw
(vb. dak)

• Onderdelen waarmee het gebouw wordt uitgerust en die er één
geheel mee uitmaken, ook al zijn ze niet noodzakelijk voor
stabiliteit of structuur van het gebouw als zodanig

• Liftinstallatie is belangrijk onderdeel van het gebouw = niet alleen
liftschacht, maar alle onderdelen die liftinstallatie uitmaken

- Ratio legis = veiligheid van de gebruikers van het gebouw en het
publiek

2. Gebouwen en grote werken
 Bergen 27.11.2018

- De elementen die deel uitmaken van de structurele
werkzaamheden zijn een groot werk

- O.m. muren, dak en buitenschrijnwerk

 Invloed Wet-Peeters?

- Verzekeringsplicht is beperkt tot gesloten ruwbouw

- Gesloten ruwbouw = de elementen die bijdragen tot de stabiliteit of
de stevigheid van het bouwwerk alsook de elementen die voor de
wind- en waterdichtheid van het bouwwerk zorgen (art. 2, 8° Wet-
Peeters)

- ≠ definitie van groot werk, maar mogelijks wel leidraad
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3. 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.

3. Termijn
 Pro memorie 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):

- Vb. dak wordt integraal vervangen

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

- termijn voor de overige werken wordt niet verlengd

3. Termijn
 schijnbare uitzondering 2: nieuwe schadegevallen die virtueel begrepen zijn in

oorspronkelijke dagvaarding (Cass. 27.10.2006; Cass. 22.12.2006) =
evoluerend schadegebeuren:

- 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

- De omstandigheid dat de schade zich op een andere plaats situeert dan de 
schade waarvoor oorspronkelijk een vergoeding werd gevorderd, sluit niet 
uit dat de nieuwe gevolgen toch virtueel inbegrepen zijn.
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4. Quid bij ontbinding overeenkomst?
 Cass. 12.02.2021:

- 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.

- feiten volgens arrest Hof van Cassatie:
• AR-OVK was beëindigd met wederzijdse toestemming op

voorwaarde dat de werken zouden worden opgeleverd
• Er vond geen VO plaats
• Er werden ernstige gebreken vastgesteld die stevigheid gebouw in

het gedrang brachten.

4. Quid bij ontbinding overeenkomst?
- beslissing in beroep:

• De AR-OVK werd nooit minnelijk beëindigd en de OVK werd
ontbonden ten laste van de AR

• De gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen, vallen
evident onder deze aansprakelijkheid vanaf het ogenblik dat deze
gebreken in kiem ontstaan.

• AR kan geen beroep doen op uitsluiting in solidum aansprakelijkheid
- concl. Adv.-Gen Ria Mortier ⟹ verschillende hypotheses:

• beëindiging AR-OVK in onderling akkoord (c. art. 1134 oud BW) ⟹
ogenblik beëindiging = aanvangspunt 10-jarige aansprakelijkheid

• gebouw is vatbaar voor oplevering en BH verzuimt het werk op te
nemen ⟹ ogenblik van ingebrekestelling geldt als aanvangspunt
van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn.

• ingeval van ontbinding AR-OVK wegens contractuele wanprestatie
⟹ geen aanvaarding van het werk ⟹ geen 10-jarige
aansprakelijkheid

- Hof van Cassatie volgt deze conclusie niet.
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4. Quid bij ontbinding overeenkomst?
- gevolgen van dit arrest:

• Hof van Cassatie aanvaardt dat 10-jarige aansprakelijkheid wordt
toegepast bij ontbinding van AR-OVK wegens ernstige gebreken

• Uit de motivering van het arrest lijkt te volgen dat Hof van Cassatie
aanneemt dat in dat geval geen aanvaarding plaatsvindt, maar de
10-jarige aansprakelijkheid niettemin van toepassing is.

• Lijkt 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
 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”.

4. Quid bij ontbinding overeenkomst?
• Wellicht heeft Hof van Cassatie niet algemeen willen stellen dat

tienjarige aansprakelijkheid steeds van toepassing is op
stabiliteitsbedreigende gebreken, ongeacht of de werken aanvaard
zijn of niet

• Mogelijke lezing van het arrest?
 bij ontbinding van de architecten- of aannemingsovereenkomst,

neemt de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang vanaf
de datum van ontbinding (hoewel er niet aanvaard is)

 ⟹ indien op dat ogenblik de stabiliteitsbedreigende gebreken
zichtbaar zijn, vallen zij onder 10-jarige aansprakelijkheid

• blijft niettemin problematisch in het licht van de Wet-Peeters
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Hoofdstuk III.
Gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid wegens 
lichte verborgen gebreken

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
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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

2. Termijnen - proceduretermijn
 Duurtijd

- artikel 1648 BW inzake koop geldt niet (Rb. Waals-Brabant
27.06.2014; Rb. Oost-Vl. Afd. Gent 08.02.2016; Rb. Leuven
21.02.2019; ORB Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020)

- redelijke termijn (Rb. Oost-Vl. Afd. Gent 08.02.2016; Rb. Leuven
21.02.2019; Rb. Antwerpen Afd. Antwerpen 25.05.2020)

- feitenrechter oordeelt in feite en op onaantastbare wijze of
vordering tijdig is ingesteld (Rb. Waals-Brabant 27.06.2014; Rb.
Leuven 21.02.2019; ORB Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020)

- ook bij vrijwaringsvordering (Cass. 14.11.2008)
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2. Termijnen - proceduretermijn
 Ratio legis?

- = verloop van zodanige tijd sedert ontdekken van het gebrek,
zonder reactie opdrachtgever, die niet anders kan worden uitgelegd
als stilzwijgende de 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
 Impact boek 8 NBW

- art. 8.4, derde lid NBW: alle partijen zijn gehouden om mee te
werken aan de bewijsvoering = concrete bewijsmiddelen naar
voren brengen die stelling ondersteunen

- Cass. 11.09.2020
• recht op bewijs = recht van elke procespartij om de bewijselementen over te

leggen waarover zij zelf beschikt en om aan de rechter te vragen dat de
bewijselementen waarover zij niet beschikt, zouden worden verzameld door
uitvoering van bepaalde onderzoeksmaatregelen, waarover rechter oordeelt.

• recht op bewijs ≠ onbeperkt recht → schakelt de beoordelingsvrijheid van de
rechter niet uit.

• Door te beslissen dat er geen reden bestaat om een deskundigenonderzoek te
gelasten aangezien de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen
enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten
aannemelijk kan maken, miskennen de appelrechters recht op bewijs niet.

- art. 8.4, vijfde lid NBW: mogelijkheid tot bewijslastomkering →
louter materiële onmogelijkheid om bewijs te leveren volstaat niet
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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)

- Opgelet met art. 875bis Ger.W.

2. Termijnen - proceduretermijn
 Rb. Brussel 12.02.2021

- de “proceduretermijn” bestaat niet

- bouwheer kan na de ontdekking van het gebrek een houding
hebben aangenomen die onverzoenbaar is met zijn recht om de
aannemer aan te spreken voor het gebrek, en waaruit de
aanvaarding van het gebrek blijkt, zoals bv. langdurig stilzitten of
laten uitvoeren van herstellingen door een 3e aannemer.

- Indien uit dergelijke houding van de bouwheer de aanvaarding van
het gebrek wordt afgeleid, komt dit neer op een afstand van recht.
De afstand van recht belangt de grond van de zaak aan, en niet de
ontvankelijkheid ervan.
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2. Termijnen - proceduretermijn
 ORB Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020

- beoordeling tijdigheid = nagaan binnen welke tijdspanne na het
ontdekken van het gebrek (het aanvangsmoment van de termijn) de
bouwheer een rechtsvordering ter zake heeft ingesteld

- moment van ingebrekestelling is niet doorslaggevend

- vraag = hebben eisers de verweerders tijdig aangesproken, m.a.w.
is de vordering op grond van verborgen gebreken door de eisende
partijen “tijdig” ingesteld

- “tijdig” = “binnen een redelijke termijn”

- Bij de beoordeling van de tijdigheid moet rekening worden
gehouden met de omstandigheden van de zaak zoals de gevoerde
onderhandelingen, protesten en pogingen tot minnelijke regeling.

- Wanneer het duidelijk wordt dat een daadwerkelijke minnelijke
oplossing met een aannemer en architect onmogelijk is, moet de
bouwheer verder ageren.

2. Termijnen - proceduretermijn
 Rb. Leuven 21.02.2019

- Bij de beoordeling van de tijdigheid moet rekening worden
gehouden met alle concrete omstandigheden van de zaak

- = aard van het werk en gebreken, hoedanigheid van partijen,
buitengerechtelijke handelingen (zoals voeren van ernstige
onderhandelingen), gerechtelijk deskundigenonderzoek, pogingen
tot herstel en progressief manifesteren van het gebrek

- Wanneer het duidelijk wordt dat een daadwerkelijke minnelijke
oplossing met een aannemer en architect onmogelijk is, moet de
bouwheer verder ageren.

- Geen initiatief gedurende 3 jaren → niet binnen redelijke termijn
gedagvaard
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3. Vergelijking met 10-jarige
 GwH 19.07.2017

- Discussiepunt: rechtsvordering van bouwheer die te maken met een
ernstig gebrek dat onder artikel 1792 en 2270 BW valt, wordt minder
gunstig behandeld dan vordering wegens lichte zichtbare/lichte verborgen
gebreken,

- Het verschil in behandeling m.b.t. termijnen van de tienjarige
aansprakelijkheid en de lichte verborgen gebreken leidt niet tot een
discriminatie:

- Termijn van tien jaar volstaat om bestaan ernstige risico’s te beoordelen

tienjarige aansprakelijkheid lichte gebreken

bescherming bouwheer + 
openbare veiligheid

bescherming bouwheer

10-jarige termijn = vervaltermijn 10-jarige termijn = verjaring

geen proceduretermijn wel proceduretermijn

4. Verborgen gebreken
 ORB Antwerpen, afd. Antwerpen 06.05.2020:

- gebrek = “elke onvolkomenheid, elke abnormaliteit, elke tekortkoming van,
in of rond het bouwwerk en zijn functie, hier inbegrepen de grond,
componenten en de grondstoffen”

- verborgen = ten tijde van de goedkeuring der werken onzichtbaar voor de
normaal zorgvuldige en begaafde bouwheer die de werken aan een
nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen.
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Hoofdstuk IV.
Aansprakelijkheid van de 
bouwactoren

1. Raadgevingsplicht architect
 Pro memorie Cass. 06.01.2012

- Cass. 09.06.1997 ⟹ uit art. 4 W. 20.02.1939 “volgt” plicht architect
om advies te geven en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever

- “Driekoningenarrest”

• art. 4 W. 20.02.1939 ⟹ “Bijgevolg heeft de architect de plicht om
advies en bijstand te verlenen aan de opdrachtgever”

• onder meer opdrachtgever informatie verstrekken over de regels
betreffende de toegang tot het beroep + mogelijke gevolgen (art.
22 Regl. Ber.)

• Openbare orde

• Interpretatie arrest?
 Raadgevings- en bijstandsplicht ≠ integraal monopolie architect

 alleen indien concreet voorwerp advies onlosmakelijk samenhangt met
plannen of controle, behoort tot competentie architect en strikt
noodzakelijk voor doeleinden monopolie
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1. Raadgevingsplicht architect
 Rb. Antwerpen, afd. Antwerpen 16.02.2016:

- Advies over moeilijkheden project + bijstand bij keuze materialen

- Architect moet waarschuwen indien richtlijnen promotor foutief of
gebrekkig zijn

- O.m. opmerking maken over kwaliteit van houten onderdelen van
houtskeletstructuur

 Rb. W.-Vl., afd. Brugge 14.01.2020:

- Advisering omtrent fiscale aangelegenheden maakt geen onderdeel
uit van de wettelijk omschreven taken van de architect

- Betrof onderscheid voor BTW-tarief tussen vergrotingswerken die
als omvorming kunnen worden aangemerkt en vergrotingswerken
die bijdragen tot oprichting nieuwbouw

- Draagwijdte juridische adviesplicht architect?

2. Controleplicht architect
 Rb. Oost-Vl. 10.10.2018: controletaak architect ≠ architect moet ieder

gebrek kunnen achterhalen (ook al is het onzichtbaar)

 Brussel 23.09.2019

- Controle ≠ bestendig toezicht

- Bestendig toezicht is bijna permanente aanwezigheid architect op
werf die hem in staat stelt werken op de voet te volgen en elk
gebrek of gebrekkige uitvoering te ontdekken

- Opgelet met gebruik woord “toezicht”

 Kh. Gent, afd. Oostende 08.01.2016:

- Leiding = noodzakelijke richtlijnen aan uitvoerders tot coördinatie
en goede uitvoering van de werken

- Summiere werverslagen met alleen stand van werken en enkele
foto’s volstaan niet als bewijs controle
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2. Controleplicht architect
 Brussel 04.09.2018:

- Bevestiging van Cass. 27.10.2016

- Controle = nagaan of reeds uitgevoerde werken overeenstemmen
met plannen, bestekken, door architect gegeven richtlijnen,
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en regels van
goed vakmanschap

- Bezoek van de werf op regelmatige tijdstippen + in elk geval
aanwezig zijn telkens een belangrijk, delicaat of gevaarlijk werk
wordt uitgevoerd (uitbreiding t.o.v. Cass.):

• Cruciale fasen van het bouwproces

• Vb. uitvoering werken die nadien geen (normaal) onderzoek
meer toelaten en die bij onvakkundige uitvoering belangrijke
schade veroorzaken

- Doel = tijdig verhelpen van uitvoeringsfouten = in de loop van de
werken → indien nodig preventief optreden

2. Controleplicht architect
 Rb. Oost-Vl., afd. Oudenaarde 22.09.2016

- Naast “controle” ook “toezichtsplicht” bij zeer belangrijke,
ingrijpende werken met een zekere moeilijkheidsgraad

- Controle = uitgevoerde werken ↔ “toezicht” = tijdens de uitvoering
van de werken

- Controle en “toezicht” ≠ permanente aanwezigheid

- Controle en “toezicht” = inspanningsverbintenis

- Dakconstructiewerken = belangrijke en delicate etappe in het
bouwproces → verhoogde mate van “toezicht”

- Naleven van frequentie van werfbezoeken zoals overeengekomen
in architectenovereenkomst is geen vrijgeleide

- Frequentie te beoordelen i.f.v. concrete omstandigheden

- Controle ≠ administratieve formaliteit

- Preventieve rol van de architect

63

64



33

3. Gespecialiseerde studiebureaus
 Pro memorie 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)

3. Gespecialiseerde studiebureaus
 Brussel 23.09.2019

- Loutere feit dat ir. als onderaannemer wordt opgelegd aan architect,
ontslaat architect niet van aansprakelijkheid t.o.v. bouwheer

- Bevrijding van aansprakelijkheid moet vaststaan

- In geval van twijfel over (impliciete) exoneratie → interpretatie ten nadele
van degene die zich beroept op bevrijding van aansprakelijkheid

 Brussel 04.04.2018 → stabiliteitsingenieur valt onder toepassing
tienjarige aansprakelijkheid

 Ondern.Rb. Brussel (Fr.) 11.02.2019

- Bij gebreke aan specifieke clausule staat aanvaarding onderaannemer los
van die van hoofdaannemer

- Belang van back-to-back contracteren tussen architect en ingenieur
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4. Samenloop en co-existentie AS
 Cass. 12.03.2020:

- Een contractant kan door zijn medecontractant in de regel
slechts buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld indien:
• de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen

aan de contractuele verbintenis, maar ook aan de algemene
zorgvuldigheidsnorm die op hem rust, en

• indien deze fout andere dan aan de slechte uitvoering te wijten
schade heeft veroorzaakt.

- hulppersoon = natuurlijke persoon of een rechtspersoon die
door SA van contractuele verbintenis belast wordt met de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verbintenis,
ongeacht of hij deze verbintenis uitvoert voor eigen rekening en
in eigen naam, dan wel voor rekening en in naam van SA

4. Samenloop en co-existentie AS
- Hulppersonen op wie een contractspartij aldus een beroep doet

om zijn contractuele verbintenissen uit te voeren, kunnen door
de medecontractant van die partij op extra-contractuele
grondslag enkel aansprakelijk worden gesteld indien de hen ten
laste gelegde fout een tekortkoming uitmaakt niet alleen aan de
contractuele verbintenis, maar ook aan de algemene
zorgvuldigheidsplicht die op hen rust en indien deze fout andere
dan aan de slechte uitvoering te wijten schade heeft
veroorzaakt.

- derden die niet door de contractspartij met de uitvoering van
diens hoofd- of bijkomende verbintenissen werden belast ≠
hulppersoon ⟹ uitsluiting buitencontractuele aansprakelijkheid
geldt niet

- vb. iemand die hulpzaken ter beschikking stelt van
contractspartij die hiervan gebruikt maakt om verbintenis uit te
voeren (vb. verhuurder van bouwmaterieel) ≠ hulppersoon
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Hoofdstuk V. Impact van de
onrechtmatige bedingen in B2B en
B2C-relaties (boek VI WER)

1. Begrip onderneming (boek VI WER) 
 “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

 Vb. architect, aannemer, ingenieur, bouwpromotor
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2. Begrip consument (boek VI WER) 
 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

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
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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
overeenkomst 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”

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)
- De overeenkomst 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
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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

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
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3. Onrechtmatige bedingen B2C 
 Geen onrechtmatig beding:

- Uitsluiting in solidum (Rb. Nijvel 08.04.2011), voor zover het niet
de tienjarige aansprakelijkheid betreft (zie Cass. 05.09.2014 en
12.02.2021)

- 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)

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)
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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)

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)
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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 promotieovereenkomst 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

Hoofdstuk VI. Nieuwe bepalingen
inzake foutloze burenhinder in
boek 3 NBW en hun impact op
ABR-verzekeringen
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1. Nieuwe bepalingen burenhinder
 Art. 3.101-3.102 NBW ⟹ inwerkingtreding 01.09.2021

 Grondslag burenhinder = evenwichtsleer (art. 3.101, § 1, eerste lid
NBW)

- naburige eigenaars hebben elk een recht op het gebruik en
genot van hun onroerend goed

- bij de uitoefening van hun gebruik en genot eerbiedigen ze het
geschapen evenwicht = geen hinder opleggen aan nabuur die
normale ongemakken uit nabuurschap overtreft en hem
toerekenbaar is

- rechter moet onderzoek doen naar het evenwicht
• evenwicht kan evolutief zijn

• zowel onderzoek in rechte als in feite

1. Nieuwe bepalingen burenhinder
 Wanneer is burenhinder bovenmatig?

- bovenmatige burenhinder = hinder die normale ongemakken uit
nabuurschap overtreft (art. 3.101, § 1, eerste lid NBW)

- = feitenkwestie ⟹ soevereine beoordeling feitenrechter
rekening houdend met alle omstandigheden van het geval (cf.
art. 3.101, § 1, tweede lid NBW)

- wettelijke criteria (art. 3.101, § 2, tweede lid NBW) ⟹ lijken niet
exhaustief? (“zoals”)
• tijdstip, frequentie en intensiteit hinder

• eerste ingebruikneming ⟹ “collectief” (vb. streek met landelijk
karakter vs. industriegebied) versus “individueel” (vb. luchthaven)

• publieke bestemming onroerend goed dat hinder veroorzaakt =
gelijke spreiding openbare lasten (vb. wegenwerken)
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1. Nieuwe bepalingen burenhinder
 Wanneer is burenhinder toerekenbaar?

- hinder moet veroorzaakt zijn door een daad, verzuim, of
gedraging die aan de nabuur kan worden toegerekend =
bovenmatige hinder moet veroorzaakt zijn door een gebruik van
het onroerend goed

- één of beide naburige onroerende goederen bezwaard met een
recht ten voordele van een derde die een attribuut van het
eigendomsrecht heeft ⟹ hinder toerekenbaar aan derde voor
zover veroorzaakt door de uitoefening van dat attribuut (art.
3.101, § 3, eerste lid NBW)

- hinder vloeit voort uit werkzaamheden die door de betrokken
eigenaar of de titularis van attribuut eigendomsrecht expliciet of
stilzwijgend zijn toegelaten ⟹ weerlegbaar vermoeden van
toerekenbaarheid (art. 3.101, § 3, tweede lid NBW)

1. Nieuwe bepalingen burenhinder
 Herstelmaatregelen ⟹ rechter oordeelt welke maatregelen

passend zijn (art. 3.101, § 2 NBW)

- vergoeding in geld die bovenmatige hinder compenseert

- vergoeding van kosten verbonden aan compenserende
maatregelen op gehinderde onroerend goed om de hinder tot
het normale niveau te verminderen

- Maatregelen opgelegd aan degene die de bovenmatige hinder
veroorzaakt
• bevel tot staking van de handeling die het evenwicht verstoort

• bevel om op het hinderende onroerend goed maatregelen te nemen
die hinder verminderen tot normaal niveau

• slechts mogelijk onder voorwaarde dat (1) geen nieuw onevenwicht
ontstaat door opgelegde maatregelen, en (2) opgelegde
maatregelen normaal gebruik en genot van het hinderend onroerend
goed niet uitsluiten
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1. Nieuwe bepalingen burenhinder
 Voorkomen van bovenmatige burenhinder (art. 3.102 NBW)

- mogelijk indien een onroerend goed ernstige en manifeste
risico's inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling ten aanzien
van een naburig onroerend goed veroorzaakt waardoor het
evenwicht tussen de onroerende goederen wordt verbroken

- ernstig en manifest = geobjectiveerd ≠ persoonlijke
gevoeligheid benadeeld

- vordering tot nemen van “preventieve maatregelen” teneinde te
verhinderen dat het risico zich realiseert

2. Impact op de ABR-verzekering 
 Bovenmatige burenhinder ⟹ afdeling 2 ABR-verzekering

- afdeling 2 ABR-verzekering kan dekking verlenen voor
gehoudenheid verzekerden op grond van bovenmatige
burenhinder (facultatieve dekking)

- dekt lichamelijke letsels en materiële schade aan gebouwen
van derden en schade die het rechtstreekse gevolg is van de
schade aan deze gebouwen ⟹ geen immateriële schade

- schade aan naburige goederen is – behoudens anders
bedongen – “uitgesloten” tenzij er een tegensprekelijke
plaatsbeschrijving is gemaakt vóór aanvang werken en na de
beëindiging een PV van vergelijking (= verval van dekking)

- dekking geldt meestal alleen in bouw-montage-testtermijn voor
schade te wijten aan uitvoering verzekerde werken op de
bouwplaats ⟹ kan worden uitgebreid naar onderhoudstermijn
voor werken die worden uitgevoerd na VO krachtens
aannemingsovereenkomst
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2. Impact op de ABR-verzekering 
 Impact van de nieuwe bepalingen

- dekking afdeling 2 ABR-verzekering voor bovenmatige
burenhinder veronderstelt materiële schade aan de gebouwen
van nabuur

- kosten om compensatoire maatregelen te nemen op
gehinderde onroerende goed of maatregelen op de bouwplaats
om de hinder tot het normale niveau te verminderen in de zin
van art. 3.101, § 2, 2° en 3° NBW
- ≠ geldelijke vergoeding van de materiële schade aan de gebouwen

van de nabuur ⟹ niet gedekt

- ≠ maatregelen gevraagd door verzekeraar of op eigen beweging
door verzekerde gemaakt ⟹ geen reddingskosten in de zin van art.
106 Verz.W. 2014

- preventieve maatregelen in de zin van artikel 3.102 NBW =
bouwkost ten laste van bouwheer ≠ schadevoorkomingskosten
bij nakend gevaar in de zin van art. 106 Ver.W. 2014

Vragen?

k.uytterhoeven@legaloffice.be
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