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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/30353]
31 MEI 2017. — Wet betreffende de verplichte verzekering van de

tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, archi-
tecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken
in onroerende staat en tot wijziging van de wet van
20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij
bekrachtigen hetgeen volgt :

Hoofdstuk 1. — Inleidende bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel
74 van de Grondwet.

Hoofdstuk 2. — Toepassingsgebied

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

1° aannemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich er toe
verbindt om voor rekening van een ander en tegen rechtstreekse of
onrechtstreekse vergoeding, in volledige onafhankelijkheid maar zon-
der vertegenwoordigingsbevoegdheid, een bepaald onroerend werk op
woningen die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de
tussenkomst van een architect verplicht is krachtens artikel 4 van de
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect;

2° architect: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ertoe
gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig
artikel 2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect wanneer zijn tussenkomst wettelijk
verplicht is krachtens artikel 4 van dezelfde wet en voor zover zijn of
haar activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken en
geleverde prestaties;

3° andere dienstverleners in de bouwsector: elke natuurlijke persoon
of rechtspersoon, andere dan bouwpromotoren, die voor rekening van
een derde en mits rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding zich
ertoe verbindt, in volledige onafhankelijkheid maar zonder vertegen-
woordigingsbevoegdheid, immateriële prestaties te verrichten die
betrekking hebben op een bepaald onroerend werk op woningen die in
België gelegen zijn. Het betreft onroerende werken waarvoor de
tussenkomst van de architect verplicht is krachtens artikel 4 van de wet
van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep
van architect;

4° woning: gebouw bestemd voor bewoning;

Hieronder wordt verstaan een gebouw of het gedeelte van een
gebouw, inzonderheid een eengezinswoning of een appartement, dat
van bij de aanvang van de onroerende werken wegens zijn aard
uitsluitend of hoofdzakelijk is bestemd voor bewoning door een gezin
of door een alleenstaande, en waar de verschillende gezinsactiviteiten
worden uitgeoefend.

Zijn geen woning in de zin van deze omschrijving: de kamers in
gemeenschappelijke gebouwen, d.w.z. de gebouwen waarvan ten
minste één woonplaats of een sanitair lokaal wordt gebruikt door
meerdere personen die onderling geen familiale band met elkaar
hebben.

De Koning kan specifieke vormen van bewoning uitsluiten van het
begrip woning.

5° verzekeringsonderneming: de verzekeraar zoals gedefinieerd door
artikel 5, 1°, van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

Art. 3. Voor de toepassing van deze wet wordt met verzekering van
de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld, de verzekering die
de burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270
van het Burgerlijk Wetboek dekt, voor een periode van tien jaar na de
aanvaarding van de werken, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en
waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer deze laatste de
soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt, met
uitsluiting van:

1° de schade ingevolge radioactiviteit;

2° de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge de
blootstelling aan wettelijk verboden producten;

3° de schade van esthetische aard;

4° de zuivere immateriële schade;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2017/30353]
31 MAI 2017. — Loi relative à l’assurance obligatoire de la responsa-

bilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres
prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers
et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la
protection du titre et de la profession d’architecte (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui
suit :

Chapitre 1er. — Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la
Constitution.

Chapitre 2. — Champ d’application

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:

1° entrepreneur: toute personne physique ou morale, qui s’engage à
effectuer pour le compte d’autrui, moyennant rémunération directe ou
indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation,
un travail immobilier donné, sur des habitations situées en Belgique,
pour lequel l’intervention de l’architecte est obligatoire en vertu de
l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la
profession d’architecte;

2° architecte: tout personne physique ou morale autorisée à exercer la
profession d’architecte au sens de l’article 2 de la loi du 20 février 1939
sur la protection du titre et de la profession d’architecte lorsque son
intervention est légalement obligatoire en vertu de l’article 4 de la
même loi et pour autant que son activité ait trait à des travaux exécutés
et prestations délivrées en Belgique;

3° autres prestataires du secteur de la construction: toute personne
physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s’engage à
effectuer, pour le compte d’autrui, moyennant rémunération directe ou
indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation,
des prestations de nature immatérielle relatives à un travail immobilier
donné sur des habitations situées en Belgique. Il s’agit de travail
immobilier pour lequel l’intervention de l’architecte est obligatoire en
vertu de l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre
et de la profession d’architecte;

4° habitation: bâtiment destiné au logement;

Par cela, on entend un bâtiment ou la partie d’un bâtiment,
notamment la maison unifamiliale ou l’appartement, qui, dès le début
des travaux immobiliers, de par sa nature, est destiné totalement ou
principalement à être habité par une famille, éventuellement uniper-
sonnelle et dans lequel se déroulent les diverses activités du ménage.

Ne sont pas des habitations au sens de cette définition les chambres
situées dans les logements collectifs, c’est-à-dire des bâtiments où au
moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par
plusieurs personnes n’ayant pas toutes entre elles un lien familial.

Le Roi peut exclure de la notion d’habitation, des situations de
logements spécifiques.

5° entreprise d’assurance: l’assureur tel que défini par l’article 5, 1°,
de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Art. 3. Pour l’application de la présente loi, on vise par assurance de
la responsabilité civile décennale, l’assurance qui couvre la responsa-
bilité civile visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, pour une
période de dix ans à partir de l’agréation des travaux, limitée à la
solidité, la stabilité et l’étanchéité du gros œuvre fermé de l’habitation
lorsque cette dernière met en péril la solidité ou la stabilité de
l’habitation, à l’exclusion :

1° des dommages résultant de la radioactivité;

2° des dommages résultant de lésions corporelles suite à l’exposition
aux produits légalement interdits;

3° des dommages d’ordre esthétique;

4° des dommages immatériels purs;
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5° de zichtbare schade of schade die door de verzekerde is gekend op
het moment van voorlopige oplevering of die rechtstreeks volgt uit
fouten, gebreken of wanprestaties door hem gekend op het moment
van voormelde oplevering;

6° de schade ingevolge niet-accidentele pollutie;

7° de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeterin-
gen aan de woning na schadegeval;

8° de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 euro. Dit
bedrag is verbonden met de ABEX-index, met als basisindex deze van
het eerste semester van 2007 en de index te weerhouden voor de
indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het
schadegeval.

De uitsluitingen bepaald in de wet van 4 april 2014 betreffende de
verzekeringen zijn eveneens van toepassing.

Art. 4. Wordt beschouwd als verzekerde, elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die het beroep van architect, aannemer of andere
dienstverlener van de bouwsector uitoefent en die vermeld wordt in de
verzekeringsovereenkomst, evenals zijn aangestelden en onderaanne-
mers.

Het personeel, de stagiairs, de leerlingen en andere medewerkers van
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het beroep van architect,
aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector uitoefenen,
worden beschouwd als zijn aangestelden wanneer zij voor zijn
rekening handelen.

Zijn eveneens gedekt in het geval van een rechtspersoon, de
bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en alle andere
organen van de rechtspersoon die belast zijn met het beheer of het
bestuur van de rechtspersoon, welke de benaming van hun functie ook
is, wanneer zij handelen voor rekening van de rechtspersoon in het
kader van de uitoefening van het beroep van architect, van aannemer of
van andere dienstverlener in de bouwsector.

Hoofdstuk 3. — Verplichting tot verzekering

Art. 5. Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de
bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het
gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve op
in België gelegen woningen verricht of van handelingen van zijn
aangestelden, wordt verplicht gedekt door een verzekering bedoeld in
artikel 3.

Art. 6. In de verzekeringsovereenkomst mag de dekking van de
aansprakelijkheid bedoeld in artikel 3, per schadegeval, voor het totaal
van de materiële en immateriële schade niet lager zijn dan :

1° 500 000 euro, ingeval de waarde van de wederopbouw van het
gebouw bestemd voor bewoning 500 000 euro overstijgt;

2° de waarde van de wederopbouw van de woning, indien de
waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning
minder bedraagt dan 500 000 euro.

De bedragen bedoeld in het eerste lid zijn gekoppeld aan de
ABEX-index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007
en de index te weerhouden voor de indexatie zijnde deze op het
moment van de aangifte van het schadegeval.

Art. 7. De waarborg van de verzekering bedoeld in artikel 3 dekt de
schade opgelopen gedurende de periode van tien jaar volgend op de
aanvaarding van de werken en die het gevolg is van de aansprakelijk-
heid van de verzekeringsplichtige.

Art. 8. De verzekeringen bedoeld in deze wet en die de aansprake-
lijkheid dekken van de aannemers, architecten en andere dienstverle-
ners in de bouwsector mogen worden onderschreven ofwel onder de
vorm van een jaarpolis ofwel onder de vorm van een polis per project.

Deze verzekeringen kunnen deel uitmaken van een globale verzeke-
ring onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die
op een bepaalde werf moeten optreden. In dit geval is de verzekering-
nemer, behoudens andersluidend beding, steeds verzekerd.

In het geval dat er een globale verzekering wordt onderschreven
voor een project, zullen alle betrokkenen, die door deze globale
verzekering worden gedekt, vrijgesteld zijn van een individuele
verzekering voor dat project.

Art. 9. In afwijking van artikel 5, moet de aannemer, de architect of
de andere dienstverlener in de bouwsector, wanneer hij zijn activiteit
uitoefent als ambtenaar bij de Staat, een Gewest, een Gemeenschap of
de Regie der Gebouwen, niet gedekt zijn door een verzekering op
voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige
burgerlijke aansprakelijkheid, wordt gedekt door de Staat, het Gewest,
de Gemeenschap of de Regie der Gebouwen.

5° des dommages apparents ou connus par l’assuré au moment de la
réception provisoire ou résultant directement de vices, défauts ou
malfaçons connus de lui au moment de ladite réception;

6° des dommages résultant d’une pollution non accidentelle;

7° des frais supplémentaires résultant des modifications et/ou
améliorations apportées à l’habitation après sinistre;

8° des dommages matériels et immatériels inférieurs à 2 500 euros. Ce
montant est lié à l’indice ABEX, l’indice de départ étant celui du
premier semestre 2007 et l’indice à retenir pour l’indexation étant celui
du moment de la déclaration du sinistre.

Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances sont également d’application.

Art. 4. Est considérée comme assurée, toute personne physique ou
morale exerçant la profession d’architecte, d’entrepreneur ou d’autre
prestataire du secteur de la construction, mentionnée dans le contrat
d’assurance ainsi que ses préposés et sous-traitants.

Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs
d’une personne physique ou morale exerçant la profession d’architecte,
d’entrepreneur ou d’autre prestataire du secteur de la construction sont
considérés comme ses préposés lorsqu’ils agissent pour son compte.

Dans le cas d’une personne morale, sont également couverts, les
administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les
autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de
l’administration de la personne morale quelle que soit la dénomination
de leur fonction, lorsqu’ils agissent pour le compte de la personne
morale dans le cadre de l’exercice de la profession d’architecte,
d’entrepreneur ou d’autre prestataire du secteur de la construction.

Chapitre 3. — Obligation d’assurance

Art. 5. Tout architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur
de la construction dont la responsabilité civile décennale peut être
engagée en raison des actes qu’il accomplit sur des habitations situées
en Belgique, à titre professionnel ou des actes de ses préposés, est
obligatoirement couvert par une assurance visée à l’article 3.

Art. 6. Dans le contrat d’assurance, la couverture de la responsabi-
lité visée à l’article 3, ne peut être inférieure, par sinistre, pour le total
des dommages matériels et immatériels, à :

1° 500 000 euros, lorsque la valeur de reconstruction du bâtiment
destiné au logement dépasse 500 000 euros;

2° la valeur de reconstruction de l’habitation, lorsque la valeur de
reconstruction du bâtiment destiné au logement est inférieure à 500 000
euros.

Les montants visés à l’alinéa 1er sont liés à l’indice ABEX, l’indice de
départ étant celui du premier semestre 2007 et l’indice à retenir pour
l’indexation étant celui du moment de la déclaration du sinistre.

Art. 7. La garantie d’assurance prévue à l’article 3 couvre les
dommages survenus pendant la période de dix ans qui suit l’agréation
des travaux et qui sont la conséquence de la responsabilité du débiteur
de l’assurance.

Art. 8. Les assurances visées dans la présente loi et qui couvrent la
responsabilité des entrepreneurs, des architectes et des autres presta-
taires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la
forme d’une police annuelle, soit sous la forme d’une police par projet.

Ces assurances peuvent s’inscrire dans le cadre d’une assurance
globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l’obligation
d’assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette
hypothèse, le preneur d’assurance est toujours assuré, sauf stipulation
contraire.

En cas de souscription d’une police d’assurance globale par projet,
l’ensemble des intervenants couverts par cette assurance globale seront
dispensés d’une assurance individuelle pour ce projet.

Art. 9. Par dérogation à l’article 5, lorsque l’entrepreneur, l’archi-
tecte ou l’autre prestataire du secteur de la construction exerce son
activité en tant que fonctionnaire de l’État, d’une Région, d’une
Communauté ou de la Régie des Bâtiments, il n’est pas tenu d’être
couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, en ce
compris la responsabilité civile décennale, soit couverte par l’État, la
Région, la Communauté ou la Régie des Bâtiments.
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Bij gebreke aan een verzekering zijn de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen en de Regie der Gebouwen gehouden tegenover de
benadeelden onder dezelfde voorwaarden als de verzekeraar overeen-
komstig de grenzen van de waarborg zoals bepaald bij de wet van
4 april 2014 betreffende de verzekeringen; op hen worden de nadere
regels en voorwaarden inzake verzekering toegepast die de Koning
heeft bepaald in uitvoering van deze wet.

Hoofdstuk 4. — Tariferingsbureau

Art. 10. § 1. Met het oog op het verzekeren van de dekking voor de
risico’s bedoeld in deze wet, kan de Koning een Tariferingsbureau
oprichten dat tot taak heeft het vaststellen van de premie en van de
voorwaarden waaronder een verzekeringsonderneming een persoon
dekt die gehouden is tot de verzekeringsplicht krachtens deze wet, en
die geen dekking vindt op de reguliere markt.

Het Tariferingsbureau wordt niet beschouwd als een verzekerings-
tussenpersoon in de zin van artikel 5, 20°, van de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen.

§ 2. Iedere persoon onderworpen aan de verzekeringsplicht krach-
tens deze wet kan bij het Tariferingsbureau een aanvraag indienen als
ten minste drie verzekeringsondernemingen waartoe de persoon zich
heeft gewend, geweigerd hebben hem een dekking toe te staan.

De Koning kan bijkomende voorwaarden vastleggen voor aanvaar-
ding van de verzekeringsaanvraag en deze moduleren voor bepaalde
risicocategorieën die Hij bepaalt.

Het Tariferingsbureau legt de premie vast rekening houdend met het
risico dat de verzekeringnemer vertoont.

§ 3. Het Tariferingsbureau bestaat uit vijf leden die de verzekerings-
ondernemingen vertegenwoordigen, twee leden die de architecten
vertegenwoordigen, twee leden die de aannemers vertegenwoordigen
en één lid dat de consumenten vertegenwoordigt. De leden worden
door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.

Zij worden gekozen uit een dubbele lijst die wordt voorgesteld door
de beroepsverenigingen van de verzekeringsondernemingen, de vere-
nigingen die de architecten vertegenwoordigen, de verenigingen die de
aannemers vertegenwoordigen en de verenigingen die de belangen
vertegenwoordigen van de consumenten.

De Koning benoemt, voor een termijn van zes jaar, een voorzitter die
geen deel uitmaakt van voorgaande categorieën.

De Koning legt de vergoedingen vast waarop de voorzitter en de
leden van het Tariferingsbureau recht hebben.

De Koning duidt eveneens voor elk lid een plaatsvervanger aan. De
plaatsvervangende leden worden op dezelfde manier gekozen als de
effectieve leden.

Het Tariferingsbureau kan zich laten bijstaan door deskundigen, die
geen stemrecht hebben.

De minister bevoegd voor Verzekeringen kan een waarnemer in het
Tariferingsbureau afvaardigen.

§ 4. Het Tariferingsbureau rapporteert jaarlijks over haar werking. Dit
rapport bevat eveneens een analyse van de tariefvoorwaarden toege-
past door de verzekeraars. Dit wordt onverwijld overgemaakt aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Hoofdstuk 5. — Bewijs

Art. 11. § 1. De verzekeringsonderneming stelt ten laatste op 31
maart van elk jaar aan de Raad van de Orde van Architecten een
elektronische lijst ter beschikking van de architecten die bij haar een
verzekeringsovereenkomst gesloten hebben met vermelding van het
ondernemingsnummer en de naam van de architect, het nummer van
de verzekeringspolis en de begin- en einddatum van de verzekerings-
dekking.

De verzekeringsonderneming of de architect kan een verzekerings-
overeenkomst niet opzeggen zonder hiervan de bevoegde Raad van de
Orde van Architecten per aangetekende zending te hebben verwittigd,
ten laatste 15 dagen voor de inwerkingtreding van de opzegging
waarvan hij tegelijkertijd de datum meedeelt.

De verzekeringsonderneming stelt trimestrieel de Raad van de Orde
van Architecten via een elektronische lijst in kennis van de verzeke-
ringsovereenkomsten die opgezegd of geschorst zijn, of waarvan de
dekking geschorst werd.

§ 2.De verzekeraars die hun zetel hebben in een andere lidstaat van
de Europese Economische Ruimte bezorgen aan de Orde van Architec-
ten een attest waaruit blijkt dat de dekking gelijkwaardig of in wezen
vergelijkbaar is met een verzekering die conform deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten is. Een aanvullende garantie kan desgevallend
worden geëist als de verzekeringsdekking niet in overeenstemming
met deze wet blijkt te zijn.

En l’absence d’assurance, l’État, les Régions, les Communautés et la
Régie des Bâtiments sont tenus, à l’égard des personnes lésées, dans les
mêmes conditions que l’assureur dans les limites de la garantie prévue
dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances; leur sont notamment
applicables les modalités et conditions de l’assurance fixées par le Roi
en exécution de la présente loi.

Chapitre 4. — Bureau de tarification

Art. 10. § 1er. En vue d’assurer la couverture des risques visés dans
la présente loi, le Roi peut mettre en place un Bureau de tarification qui
a pour mission d’établir la prime et les conditions auxquelles une
entreprise d’assurance couvre une personne soumise à l’obligation
d’assurance en vertu de la présente loi, qui ne trouve pas de couverture
sur le marché régulier.

Le Bureau de tarification n’est pas considéré comme un intermédiaire
d’assurances au sens de l’article 5, 20°, de la loi du 4 avril 2014 relative
aux assurances.

§ 2. Toute personne soumise à l’obligation d’assurance en vertu de la
présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de
tarification lorsqu’au moins trois entreprises d’assurances auxquelles
elle s’est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d’acceptation de la
demande d’assurance et les moduler pour certaines catégories de
risques qu’il détermine.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque
que le preneur d’assurance présente.

§ 3. Le Bureau de la tarification se compose de cinq membres qui
représentent les entreprises d’assurances, de deux membres qui
représentent les architectes, de deux membres qui représentent les
entrepreneurs et d’un membre qui représente les consommateurs. Les
membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans.

Ils sont choisis sur une liste double présentée par les associations
professionnelles des entreprises d’assurances, les associations représen-
tatives des architectes, les associations représentatives des entrepre-
neurs et par les associations représentatives des intérêts des consom-
mateurs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n’appartenant
pas aux catégories précédentes.

Le Roi fixe les indemnités auxquelles le président et les membres du
Bureau de tarification ont droit.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les
suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Bureau de tarification peut s’adjoindre d’experts n’ayant pas voix
délibérative.

Le ministre ayant les Assurances dans ses attributions peut déléguer
un observateur auprès du Bureau de tarification.

§ 4. Le Bureau de tarification fait annuellement rapport de son
fonctionnement. Ce rapport comprend notamment une analyse des
conditions tarifaires appliquées par les assureurs. Il est transmis sans
délai à la Chambre des représentants.

Chapitre 5. — Preuve

Art. 11. § 1er. L’entreprise d’assurance est tenue de délivrer au plus
tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l’Ordre des Architectes
une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat
d’assurance auprès d’elle. Ce document contient le numéro d’entreprise
et le nom de l’architecte, le numéro de police d’assurance et la date du
début et de la fin de la couverture d’assurance.

L’entreprise d’assurance ou l’architecte ne peut résilier un contrat
d’assurance sans en avoir averti le Conseil de l’Ordre des Architectes
compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise
d’effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l’entreprise d’assurance transmet, au Conseil de
l’Ordre des Architectes, une liste électronique des contrats d’assurance
qui sont résiliés ou suspendus, ou dont la couverture est suspendue.

§ 2. Les assureurs ayant leur siège dans un autre État membre de
l’Espace économique européen transmettent à l’Ordre des Architectes
une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équiva-
lente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la
présente loi et à ses arrêtés d’exécution. Une garantie complémentaire
peut le cas échéant être exigée si la couverture d’assurance se révèle non
conforme à la présente loi.
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De verzekeringsonderneming of de architect kan een verzekerings-
overeenkomst niet ontbinden zonder hiervan de bevoegde Raad van de
Orde van Architecten per aangetekende brief te hebben verwittigd, ten
laatste 15 dagen voor de inwerkingtreding van de opzegging waarvan
hij tegelijkertijd de datum meedeelt.

De verzekeringsonderneming stelt trimestrieel de Raad van de Orde
van Architecten via een lijst in kennis van de verzekeringsovereenkom-
sten die opgezegd of geschorst zijn, of waarvan de dekking geschorst
werd.

§ 3. De architectuurovereenkomst vermeldt de naam van de verze-
keringsonderneming van de architect, diens polisnummer evenals de
contactgegevens van de Raad van de Orde van architecten die kan
worden geraadpleegd met het oog op de naleving van de verzekerings-
plicht.

Art. 12. § 1. Alvorens enig onroerend werk aan te vatten, overhan-
digen de aannemers en de andere dienstverleners in de bouwsector een
verzekeringsattest:

1° aan de bouwheer en;

2° aan de architect. Indien nodig eist hij het attest op.

Een exemplaar van het attest moet worden overhandigd op het eerste
verzoek van de ambtenaar bedoeld in artikel 14.

In geval van overdracht van de zakelijke rechten vóór afloop van de
periode van de dekking van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid,
vergewist de notaris zich ervan dat de titularis van het zakelijk recht het
verzekeringsattest aan de verkrijger overhandigt.

Het verzekeringsattest wordt tevens overhandigd aan de RSZ door
de aannemer belast met de registratie van de meldingen van werken
bedoeld in artikel 30bis, § 7, van de wet van 27 juni 1969 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, overeenkomstig de proce-
dure bepaald bij dit artikel en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onroerend werk gefinancierd wordt door middel van
een kredietovereenkomst bedoeld in Boek VII van het Wetboek van
economisch recht, gaat de kredietgever na of de architecten, de
aannemers en de andere dienstverleners in de bouwsector betrokken op
de werf aan de verzekeringsplicht hebben voldaan. De bouwheer
overhandigt de verzekeringsattesten aan de kredietgever.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, wordt, wanneer alle
dienstverleners in de bouwsector gedekt zijn door een globale verze-
kering, een globaal attest overhandigd aan de architect en/of bouw-
heer, indien zij niet de verzekeringnemers zijn.

§ 3. Op de werf dient elke aannemer of andere dienstverlener in de
bouwsector een exemplaar van het attest bedoeld in paragraaf 1, te
kunnen overhandigen op het eerste verzoek.

§ 4. De verzekeraar bevestigt, door middel van de afgifte van een
attest, dat de verzekeringswaarborgen beantwoorden aan deze wet en
haar uitvoeringsbesluiten.

De Koning kan de vorm en de nadere regels van dit attest bepalen.

Hoofdstuk 6. — Borgstelling

Art. 13. In afwijking van artikel 5 kan de aannemer, de architect of
de andere dienstverlener in de bouwsector een borgtocht stellen
waarvan de voorwaarden en de nadere regels van neerlegging en
vrijmaking door de Koning worden bepaald. Deze borgstelling beant-
woordt aan dezelfde waarborgvereisten als de verplichte verzekering
van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

De bepalingen van artikel 12 zijn van toepassing op het attest van
borgstelling dat wordt afgeleverd door de instelling die de borgstelling
toekent.

Hoofdstuk 7. Opsporing, vaststelling en beteugeling van de inbreu-
ken begaan door de aannemer en de andere dienstverlener in de
bouwsector

Art. 14. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambte-
naren van de lokale en federale politie, zijn de door de Koning
aangestelde ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de
toepassing van deze wet.

§ 2. Aan elke natuurlijke of rechtspersoon, die de bepalingen van
deze wet of haar uitvoeringsbesluiten niet naleeft, kan door deze
ambtenaren een waarschuwing worden gericht.

De waarschuwing vermeldt:

1° de ten laste gelegde feiten en de geschonden bepalingen;

2° het gevolg dat aan de waarschuwing wordt gegeven en de termijn
waarbinnen dit gebeurt;

L’entreprise d’assurance ou l’architecte ne peut résilier un contrat
d’assurance sans en avoir averti le Conseil de l’Ordre des Architectes
compétent par envoi recommandé au plus tard 15 jours avant la prise
d’effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l’entreprise d’assurance transmet, au Conseil de
l’Ordre des Architectes, une liste des contrats d’assurance qui sont
résiliés ou suspendus ou dont la couverture est suspendue.

§ 3. La convention d’architecture reprend obligatoirement le nom de
l’entreprise d’assurance de l’architecte, le numéro de sa police ainsi que
les coordonnées du Conseil de l’Ordre des Architectes qui peut être
consulté dans le cadre du respect de l’obligation d’assurance.

Art. 12. § 1er. Avant l’entame de tout travail immobilier, les entre-
preneurs et les autres prestataires du secteur de la construction
remettent une attestation d’assurance:

1° au maître de l’ouvrage et;

2° à l’architecte. Il réclame cette attestation le cas échéant.

Un exemplaire de l’attestation est remis à la première demande de
l’agent visé à l’article 14.

En cas de cession de droits réels avant l’expiration de la période de
couverture de la responsabilité civile décennale, le notaire s’assure que
le titulaire du droit réel transmet l’attestation d’assurance à l’acquéreur.

L’attestation d’assurance est également transmise à l’ONSS par
l’entrepreneur chargé de l’enregistrement des déclarations de travaux
visées à l’article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, conformément à la procédure prévue par cet
article et ses arrêtés d’exécution.

Lorsque le travail immobilier est financé au moyen d’un contrat de
crédit visé par le Livre VII du Code de droit économique, le prêteur
vérifie que les architectes, les entrepreneurs et les autres prestataires du
secteur de la construction intervenant sur le chantier respectent
l’obligation d’assurance. Le maître de l’ouvrage remet les attestations
d’assurance au prêteur.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque tous les
prestataires du secteur de la construction sont couverts par une
assurance globale, une attestation globale est remise à l’architecte et/ou
le maître de l’ouvrage, s’ils ne sont pas les preneurs d’assurance.

§ 3. Sur le chantier, tout entrepreneur ou autre prestataire du secteur
de la construction doit pouvoir remettre dès la première demande un
exemplaire de l’attestation visée au paragraphe 1er.

§ 4. L’assureur confirme par la remise d’une attestation que les
couvertures d’assurance sont conformes à la présente loi et ses arrêtés
d’exécution.

Le Roi peut déterminer la forme et les modalités de cette attestation.

Chapitre 6. — Cautionnement

Art. 13. Par dérogation à l’article 5, l’entrepreneur, l’architecte ou
l’autre prestataire du secteur de la construction peut constituer un
cautionnement dont les conditions et les modalités de dépôt et de
libération sont déterminées par le Roi. Ce cautionnement répond aux
mêmes exigences de garantie que l’assurance obligatoire de la respon-
sabilité civile décennale.

Les dispositions de l’article 12 sont applicables à l’attestation de
cautionnement délivrée par l’institution qui accepte le cautionnement.

Chapitre 7. — Recherche, constatation et sanction des infractions
commises par l’entrepreneur et l’autre prestataire du secteur de la
construction

Art. 14. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires des
polices locales et fédérale, les agents désignés par le Roi sont habilités
à surveiller l’application de la présente loi.

§ 2. À toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les
dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, il peut être
adressé, par ces agents, un avertissement.

L’avertissement mentionne:

1° les faits imputés et les dispositions violées;

2° la suite qui est donnée à l’avertissement et le délai dans lequel cela
est fait;

63007MONITEUR BELGE — 09.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD

M&D Seminars 8



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 20-06-2021

3° dat, indien aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven,
ofwel de procureur des Konings ingelicht zal worden ofwel die
transactieprocedure bedoeld in paragraaf 4 toegepast zal worden. De
waarschuwing vermeldt de gekozen actie.

§ 3. Het door deze ambtenaren opgestelde proces-verbaal heeft
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen vijftien dagen na
vaststelling van de inbreuk aan de overtreder bij aangetekende zending
toegestuurd.

§ 4. Op basis van het proces-verbaal bedoeld in paragraaf 3, kunnen
de door de Koning aangestelde ambtenaren een som voorstellen,
waarvan de vrijwillige betaling door de overtreder de strafvordering
doet vervallen.

De tarieven alsook de betalings- en inningswijzen van deze transactie
worden door de Koning vastgesteld.

De geldsom bedoeld in het tweede lid mag niet hoger zijn dan het
maximumbedrag van de strafrechtelijke geldboete die wegens de
vastgestelde inbreuk kan worden opgelegd, verhoogd met de opdecie-
men.

In geval van toepassing van het eerste lid wordt het proces-verbaal
pas toegezonden aan de procureur des Konings als de overtreder niet is
ingegaan op het voorstel tot transactie of de voorgestelde geldsom niet
heeft betaald binnen de daarvoor bepaalde termijn.

De binnen de aangegeven termijn uitgevoerde betaling doet de
strafvordering vervallen, behalve indien tevoren een klacht gericht
werd aan de procureur des Konings, de onderzoeksrechter verzocht
werd een onderzoek in te stellen of indien het feit bij een rechtbank
aanhangig gemaakt werd. In deze gevallen worden de betaalde
bedragen aan de overtreder teruggestort.

§ 5. De inbreuken van de aannemer en de andere dienstverlener in de
bouwsector op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden bestraft
met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10 000 euro.

Hoofdstuk 8. — Opsporing, vaststelling
en beteugeling van de inbreuken begaan door de architect

Art. 15. De inbreuken van de architect op deze wet en haar
uitvoeringsbesluiten worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete
van 26 tot 10 000 euro.

Art. 16. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambte-
naren van de lokale en federale politie, zijn de door de minister
bevoegd voor Economie aangestelde ambtenaren bevoegd om de
inbreuken op de artikelen 5 en 12, § 1, eerste lid, 2°, op te sporen en vast
te stellen.

§ 2. De door deze ambtenaren opgestelde processen-verbaal hebben
bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt binnen dertig dagen na
vaststelling van de inbreuk aan de overtreder bij aangetekende zending
met ontvangstmelding betekend of hem overhandigd. Het proces-
verbaal kan ook per fax of elektronische post worden meegedeeld.
Indien geen reactie volgt op de mededeling per fax of elektronische
post wordt deze via aangetekende zending met ontvangstmelding
opgestuurd.

§ 3. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in paragraaf 1
bedoelde ambtenaren de bijstand van de politiediensten vorderen.

§ 4. Onverminderd hun ondergeschiktheid aan hun meerderen in het
bestuur, oefenen de gemachtigde ambtenaren de hun door dit artikel
verleende bevoegdheden uit onder het toezicht van de procureur-
generaal voor wat betreft de taken van opsporing en vaststelling van de
in deze wet bepaalde inbreuken.

§ 5. In geval van toepassing van artikel 18 worden de in paragraaf 2
bedoelde processen-verbaal pas toegezonden aan de procureur des
Konings, wanneer de overtreder de transactie niet heeft aanvaard.

§ 6. De opsporing en de vaststelling van de inbreuken, bedoeld in
deze wet, gebeuren overeenkomstig de desbetreffende bepalingen,
bedoeld in Titel 1, Hoofdstuk 1, van Boek XV van het Wetboek van
economisch recht.

Art. 17. Wanneer zij een inbreuk vaststellen op de artikelen 5 en 12,
§ 1, eerste lid, 2°, kunnen de in artikel 16, § 1, bedoelde ambtenaren aan
de overtreder een waarschuwing richten waarbij die tot stopzetting van
de handeling wordt aangemaand, overeenkomstig artikel XV.31 van het
Wetboek van economisch recht.

Art. 18. De ambtenaren die zijn aangesteld door de minister bevoegd
voor Economie kunnen aan de architect een transactie voorstellen,
overeenkomstig artikel XV.61 van het Wetboek van economisch recht.

3° que, si aucune suite n’est réservée à l’avertissement, soit le
procureur du Roi en sera informé, soit la procédure de transaction visée
au paragraphe 4 sera appliquée. L’avertissement mentionne l’action
choisie.

§ 3. Le procès-verbal établi par ces agents fait foi jusqu’à preuve du
contraire.

Une copie de ce procès-verbal est envoyée dans les quinze jours
suivant la constatation de l’infraction au contrevenant par envoi
recommandé.

§ 4. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 3, les agents
désignés par le Roi peuvent proposer une somme, dont le paiement
volontaire par le contrevenant éteint l’action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de
cette transaction sont arrêtés par le Roi.

La somme visée à l’alinéa 2 ne peut être supérieure au maximum de
l’amende pénale pouvant être infligée pour l’infraction constatée,
augmentée des décimes additionnels.

En cas d’application de l’alinéa 1er, le procès-verbal n’est transmis au
procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas donné suite à la
proposition de transaction ou n’a pas payé la somme d’argent proposée
dans le délai fixé.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l’action publique
sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le
juge d’instruction a été requis d’instruire ou si la cause est pendante
devant une juridiction. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées
au contrevenant.

§ 5. Les infractions de l’entrepreneur et de l’autre prestataire du
secteur de la construction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution
sont punies d’une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Chapitre 8. — Recherche, constatation
et sanction des infractions commises par l’architecte

Art. 15. Les infractions de l’architecte à la présente loi et à ses arrêtés
d’exécution sont punies d’une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Art. 16. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de
police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le
ministre ayant dans ses attributions l’Economie sont compétents pour
rechercher et constater les infractions aux articles 5 et 12, § 1er,
alinéa 1er,, 2°.

§ 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu’à preuve
du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de
l’infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par
envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains
propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou
par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par
courrier électronique n’est suivie d’aucune réaction, elle sera adressée
par envoi recommandé avec accusé de réception.

§ 3. Dans l’exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe
1er peuvent demander l’assistance des services de police.

§ 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans
l’administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui
leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du
procureur général pour ce qui concerne les tâches de recherche et de
constatation des infractions visées par la présente loi.

§ 5. En cas d’application de l’article 18, les procès-verbaux visés au
paragraphe 2 ne sont transmis au procureur du Roi que lorsque le
contrevenant n’a pas accepté la transaction.

§ 6. La recherche et la constatation des infractions visées par la
présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues
au Titre 1er, Chapitre 1er du Livre XV du Code de droit économique.

Art. 17. Lorsqu’ils constatent une infraction aux articles 5 et 12, § 1er,
alinéa 1er, 2°, les agents visés à l’article 16, § 1er, peuvent adresser au
contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à
cet acte, conformément à l’article XV.31 du Code de droit économique.

Art. 18. Les agents commissionnés par le ministre ayant l’Economie
dans ses attributions peuvent proposer une transaction à l’architecte,
conformément à l’article XV.61 du Code de droit économique.
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Art. 19. Wordt gestraft met een geldboete van niveau 1, overeen-
komstig artikel XV.70 van het Wetboek van economisch recht, elke
inbreuk begaan door de architect op artikelen 5 en 12, § 1, eerste lid, 2°.

Hoofdstuk 9. — Wijzigingen van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect

Art. 20. § 1. In de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en van het beroep van architect worden opgeheven:

1° artikel 9;

2° artikel 11, vierde lid.

§ 2. In artikel 2, § 4, van dezelfde wet, gewijzigd door de wetten van
15 februari 2006, 20 juli 2006, 21 november 2008 en 22 december 2008,
worden de woorden “artikel 9” vervangen door de woorden “de wet
van xxxx betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige
burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere
dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot
wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de
titel en van het beroep van architect”.

Hoofdstuk 10. — Slotbepalingen

Art. 21. De bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbeslui-
ten zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten onderschre-
ven vanaf de inwerkingtreding van deze wet en van haar uitvoerings-
besluiten.

De verzekeringsondernemingen gaan over tot de formele aanpassing
van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumen-
ten aan de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten
ten laatste op de datum van wijziging, hernieuwing, verlenging of
omvorming van de lopende overeenkomsten.

Zij geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding
van deze wet.

Art. 22. Met uitzondering van artikel 10 dat in werking treedt op
1 december 2017, treedt deze wet in werking op 1 juli 2018.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk, Economie en Consumenten,
K. PEETERS

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s
W. BORSUS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers :
(www.dekamer.be)
Stukken : 54-2412 (2016/2017)
Integraal Verslag : 11 mei 2017.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2017/12457]

20 FEBRUARI 2017. — Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde
ouder betreft. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van
20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de
prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft
(Belgisch Staatsblad van 22 maart 2017).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling in Malmedy.

Art. 19. Est punie d’une amende de niveau 1, conformément à
l’article XV.70 du Code de droit économique, toute infraction commise
par l’architecte aux articles 5 et 12, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Chapitre 9. — Modifications de la loi du 20 février 1939
sur la protection du titre et de la profession d’architecte

Art. 20. § 1er. Dans la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre
et de la profession d’architecte, sont abrogés:

1° l’article 9;

1° l’article 11, alinéa 4.

§ 2. Dans l’article 2, § 4, de la même loi, modifié par les lois des
15 février 2006, 20 juillet 2006, 21 novembre 2008 et 22 décembre 2008,
les mots “à l’article 9” sont remplacés par les mots “à la loi du xxxx
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des
entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la
construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du
20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte”.

Chapitre 10. — Dispositions finales

Art. 21. Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d’exécution s’appliquent aux contrats d’assurance souscrits à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution.

Les entreprises d’assurance procèdent à l’adaptation formelle des
contrats d’assurance et autres documents d’assurance aux dispositions
de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution au plus tard à la date de
la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la
transformation des contrats en cours.

Elle s’applique aux travaux immobiliers pour lesquels le permis
d’urbanisme définitif a été délivré après l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Art. 22. A l’exception de l’article 10 qui entre en vigueur le 1er

décembre 2017, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de
l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME,
W. BORSUS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Note

(1) Chambre des représentants:
(www.lachambre.be)
Documents : 54-2412 (2016/2017)
Compte rendu intégral : 11 mai 2017.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2017/12457]

20 FEVRIER 2017. — Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la
reconnaissance prénatale d’un enfant par un parent non marié. —
Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi
du 20 février 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne la
reconnaissance prénatale d’un enfant par un parent non marié (Moni-
teur belge du 22 mars 2017).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction
allemande à Malmedy.
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Advies Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (COB) nr. 26 inzake 
de contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect 

en zijn cliënt (16 december 2009) 
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 C.O.B. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN 
 
 
 

 
ADVIES INZAKE DE CONTRACTUELE BEPALINGEN IN 

OVEREENKOMSTEN TUSSEN EEN ARCHITECT EN ZIJN CLIËNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussel,  16 december 2009 
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Advies inzake de contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een 
architect en zijn cliënt 

 
 

 
Hoofdstuk I. Algemene opmerkingen 
 

A. Wettelijk kader 
B. Voorbereiding van het advies en inhoudelijke opmerkingen 

1. onderzochte contracten 
2. horen van een vertegenwoordiger van de Orde van Architecten en horen van 

enkele beroepsorganisaties alsook van de gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappijen die een typecontract ter beschikking stellen van de 
bij hen aangesloten architecten 

3. vaststelling van het ereloon – deontologische norm nr. 2 
4. algemene vaststellingen naar aanleiding van het onderzoek omtrent de 

contractsvoorwaarden 
a) duidelijke omschrijving van de dienstverlening 
b) verzekeringen en aansprakelijkheid 

5. driepartijenverhouding architect-aannemer-cliënt 
 
 
Hoofdstuk II. Bespreking van de contractsvoorwaarden per rubriek 
 

I. Totstandkoming van het contract – Presentatie van het contract 
 
a. actieve informatieverplichting 
b. ‘Kennisname- en aanvaardingsclausules’- erkenning van de draagwijdte van 

wettelijke bepalingen 
c. Presentatie van het contract 
 

II. Bepalingen in verband met het voorwerp van de overeenkomst en het ereloon 
 

a) duidelijke omschrijving van het voorwerp en exoneratiebedingen; 
b) weerslag op het basishonorarium en het honorarium voor bijkomende diensten 
 

III. Budget 
 
IV. Bepalingen in verband met de aansprakelijkheid van de architect 

 
A. Algemeen 
B. Bespreking van de verschillende aangetroffen clausules 

a) draagwijdte van de door de architect uit te voeren controles – 
verwerking van materialen; 

b) aansprakelijkheid bij aanbesteding van bepaalde deelaspecten aan 
gespecialiseerde firma’s; 

c) aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken; 
d) aansprakelijkheid voor hinder uit nabuurschap; 
e) in solidum- gehoudenheid; 

i) begrip; 
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ii) voorbeelden van aangetroffen contractuele uitsluitingen; 
iii) bespreking geoorloofdheid; 
iv) standpunt van de Commissie; 

f) aansprakelijkheid inzake budgetoverschrijding; 
g) aansprakelijkheid m.b.t. gebreken aan materialen; 
h) aansprakelijkheidsbeperking tot de beroepsaansprakelijkheids-

verzekering; 
i) kosten van juridische, technische en andere bijstand in geval van 

betwisting. 
 

V. Stilzwijgend akkoord in bepaalde gevallen 
 
VI. Auteursrechten 

 
VII. Wijzigingen aan het ontwerp en financiële gevolgen 
 
VIII. Termijnverlengingen 

 
IX. Verplichtingen van de opdrachtgever 

 
a) verplichting tot kennisgeving van het uitzetten van het gebouw;  
b) keuze van bekwame uitvoerders; 
c) verplichting om tijdig de nodige fondsen ter beschikking te stellen; 
d) rol van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken; 

 
X. Beëindiging van de overeenkomst 

 
XI. Geschillenregeling, arbitragebedingen en toepasselijk recht 

 
a. Arbitragebedingen 
b. Bevoegdheidsbedingen 
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Op 14 maart 2008 heeft de vzw Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop krachtens artikel 10, § 
2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de 
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen1, de 
Commissie om advies gevraagd over de contractbepalingen in overeenkomsten gesloten tussen 
een architect of ontwerper en een cliënt. Bij deze brief werden ter documentatie enkele 
individuele contracten gevoegd. 
 
De Commissie merkt aangaande deze vraag om advies op dat zij krachtens artikel 10 van 
genoemde wet de bevoegdheid bezit om kennis te nemen van bedingen in overeenkomsten tussen 
titularissen van een vrij beroep, en hun cliënten, en op basis hiervan aanbevelingen kan 
formuleren teneinde onrechtmatige bedingen te voorkomen, en tot bevordering van de 
begrijpelijkheid van bedingen en voorwaarden. 
 
Krachtens een Koninklijk Besluit van 12 mei 2009 tot wijziging van het K.B. van 26 november 
1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen2 werden de 
samenstelling en de werkingsmodaliteiten van de Commissie aangepast aan deze verruimde 
bevoegdheid3.  
 
 

Hoofdstuk I. Algemene opmerkingen 
 

A. Wettelijk kader 
 
De contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect en een cliënt die consument 
is, vallen onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, 
de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen4. 
In dit advies wordt niet meer herhaald dat het voor de toepassing van deze wet en voor de 
bevoegdheid van de Commissie gaat om contracten gesloten met consumenten. 
 
Er wordt herhaald5 dat de wet vrije beroepen vooral op de volgende punten inzake onrechtmatige 
bedingen verschilt van de W.H.P.C.6: 

                                                      
1 B.S., 20 november 2002, hierna de wet vrije beroepen. 
2 B.S., 9 juni 2009. 
3 Door de Ministeriële Besluiten van 7 oktober 2009 tot benoeming van de Voorzitter en Ondervoorzitter, 
respectievelijk tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen (B.S., 30 
oktober 2009), werd deze verruimde samenstelling concreet ingevuld. 
4 De Commissie merkt nog op dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de 
Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, P.B., nr. L 149/22 van 11 juni 
2005) eveneens van toepassing is op titularissen van een vrij beroep. De richtlijn is nog niet omgezet naar 
Belgisch recht ten aanzien van de titularissen van een vrij beroep.  
Zoals uit vorige adviezen bleek, is het toepassingsgebied van deze richtlijn zeer ruim en heeft het “besluit 
over een transactie” waaraan handelspraktijken worden getoetst, eveneens betrekking op de reikwijdte van 
de verplichtingen van de verkoper of de contractuele rechten.” Verwezen wordt naar C.O.B. 24, 25 juni 
2008, Advies Teledistributie, p. 19. 
5 Zie reeds C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 3-4, 
nr. 2. 
6 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort vervangen door een wet betreffende 
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- enkel bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, kunnen getoetst worden aan 
de algemene norm van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. Bedingen vermeld in de ‘zwarte 
lijst’ daarentegen hebben zowel op onderhandelde als niet-onderhandelde bedingen 
betrekking; 

- de ‘zwarte lijst’ vormt een overname van de indicatieve lijst bij de Richtlijn oneerlijke 
bedingen. Zij verschilt van de zwarte lijst in artikel 32 van de wet op de 
handelspraktijken; deze laatste is uitgebreider. 

 
 

B. Voorbereiding van het advies en inhoudelijke opmerkingen 
 
1. onderzochte contracten 

  
Het onderzoek werd vooral gevoerd op basis van enkele typecontracten, aangereikt door in de 
bouwsector actieve verzekeringsmaatschappijen gespecialiseerd in de architecten. De clausules in 
deze typecontracten, vaak toegepast door de architecten, aangevuld met een toetsing van een 
aantal overgemaakte individuele contracten, geven een representatief beeld van de gebruikte 
clausules en de problemen die hierbij naar voor komen. 
 
Er dient hierbij steeds voor ogen gehouden te worden dat de beoordeling door de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen – net zoals bij een (collectieve) vordering tot staking - steeds een 
abstracte toetsing betreft, los van de concrete omstandigheden rond een individuele sluiting van 
de overeenkomst (zie art. 31, § 3, eerste lid, ten eerste), en waarbij een normale uitleg wordt 
gegeven aan de betekenis van een beding (zie artikel 31, § 4, tweede lid). 
 

2. Horen van een vertegenwoordiger van de Orde van Architecten en horen van enkele 
beroepsorganisaties alsook de gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen die een 
typecontract ter beschikking stellen van de bij hen aangesloten architecten 

 
a) In het kader van dit advies werd op de algemene vergadering van 21 mei 2008 een jurist 
gehoord die (een raad van) de Orde van Architecten adviseert . De orde werd opgericht bij wet 
van 26 juni 1963.  
 
Er werd toegelicht dat, zoals bij iedere Orde, de voornaamste taak van deze Orde erin bestaat om 
regels inzake toegang tot het beroep te controleren, alsmede fundamentele regels inzake 
deontologie in de uitoefening van het beroep vast te stellen, en daarop  toezicht te houden. Als 
dusdanig mogen deze beroepsregels de vrije mededinging niet onnodig beperken, en kunnen deze 
beroepsregels die door de Orde zijn vastgesteld evenmin rechtstreeks verplichtingen opleggen ten 
aanzien van niet-beroepsbeoefenaars7. Tenslotte heeft de Orde ook een voorlichtingstaak ten 
                                                                                                                                                              
marktpraktijken en consumentenbescherming, zie hiervoor de volgende link: 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/w
wwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=2340 
7 Zie in dit verband de arresten van de Raad van State met betrekking tot het koninklijk besluit dat de 
deontologie van de vastgoedmakelaars goedkeurt, en meer bepaald het artikel 12 van de vroegere Code van 
Plichtenleer ( bij K.B. van 3 februari 1999, B.S., 25 maart 1999):de Raad van State, arrest nr. 105.673 van 
19 april 2002 en arrest nr. 144.181 van 4 mei 2005 (nieuwe Code). Het artikel 12  stelde dat iedere opdracht 
het voorwerp moest uitmaken van een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur. Deze wordt in 
exclusiviteit aan één of meerdere vastgoedmakelaars toevertrouwd die zich ertoe verbinden om collegiaal 
samen te werken.  
De Raad van State merkte tweemaal op dat “si les règles déontologiques peuvent influencer les relations 
entre la profession considérée et ses clients par les devoirs divers qu’elles imposent aux titulaires de cette 
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aanzien van de leden van de beroepsgroep, en verklaarde de vertegenwoordiger zich bereid om in 
dat opzicht volop mee te werken aan het onderzoek van de Commissie. 
 
Naast de Nationale Raad heeft de Orde Provinciale Kamers en Raden van Beroep, die onder meer 
tot taak hebben (naast bijvoorbeeld het bijhouden van de ledenlijsten) te waken over de naleving 
van de plichtenleer, en het vaststellen van het ereloon op gezamenlijk verzoek van de partijen 
(een soort arbitragebevoegdheid bij onenigheid over het ereloon). Deze organen kunnen de 
Hoven en Rechtbanken eveneens van advies dienen voor wat de vaststelling van erelonen betreft 
en de naleving van sectorspecifieke reglementen. 
 
Wat de bevoegdheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting betreft en de adviezen aan de 
rechtbanken, dienen deze Kamers en Raden van Beroep uiteraard ook met de wetten en 
reglementen rekening te houden. Gaat het om een contractueel geschil tussen een cliënt en een 
architect, dan kan de wet vrije beroepen van belang zijn bij de beoordeling van het geschil. Aan 
de Commissie werden door de Orde ter informatie enkele arbitrale beslissingen overgemaakt die 
vooral betrekking hadden op betwistingen van het ereloon en de bedongen opzegvergoeding. De 
Commissie herinnert er in dit opzicht aan dat  

1) de wet vrije beroepen enkel van toepassing is op overeenkomsten gesloten met een 
consument (omschreven als cliënt),  

2) bedingen die de gelijkwaardigheid betreffen van enerzijds de prijs of vergoeding en 
anderzijds de als tegenprestatie te verrichten diensten niet op hun onrechtmatig karakter 
kunnen worden getoetst. 

 
 
b) Horen van beroepsorganisaties en gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen met 
‘typecontract’. 
 
Het ontwerpadvies werd eveneens voorgelegd aan twee beroepsorganisaties, namelijk enerzijds 
de F.A.B., de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen in België en anderzijds de 
NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie. Ook de voor architecten specifieke 
verzekeringsmaatschappijen, gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van de architect die 
een typecontract ter beschikking stellen van hun verzekeringnemers, werden gehoord. 
 
Deze organisaties en maatschappijen brachten de Commissies schriftelijk, en tijdens de 
hoorzittingen, nuttige verduidelijkingen en kritische opmerkingen. Ze worden in de loop van het 
advies besproken, wanneer dit relevant lijkt in hoofde van de Commissie. 
 
Het lijkt de Commissie niettemin aangewezen nu reeds enkele recurrente algemene bemerkingen 
van de gehoorde partijen weer te geven en te bespreken. 
 

i) Taakomschrijving van de architect 
 
Door de betrokken partijen wordt er telkens op gewezen dat voor de taakomschrijving van de 
architect meer rekening gehouden dient te worden met de bepalingen die de wettelijke (minimale) 
taak van de architect vastleggen, in het bijzonder artikel 4, eerste lid, van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect8. 
 

                                                                                                                                                              
profession, elles ne peuvent, par contre, avoir pour effet direct de créer des devoirs qui s’imposent aux 
tiers à cette profession;” 
8 B.S., 25 maart 1939. 
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Het uitgangspunt bij deze wet, en de deontologievoorschriften, is echter verschillend. Deze 
voorschriften hebben tot doel een correcte beroepsuitoefening in hoofde van de architect te 
waarborgen. Bij de toetsing op het kennelijk onevenwicht van contractsvoorwaarden wordt 
daarentegen uitgegaan van wat de gemiddelde cliënt, aangevuld met de cliënt die bepaalde 
specifieke eisen stelt en die dan ook kenbaar moet maken, normaliter mag verwachten. Dit is 
doorgaans ruimer dan de kerntaken van de architect waarvan deze niet mag afwijken. 
 

ii) informatieverplichting en toetsing van kennelijk onevenwicht 
 
Vervolgens wordt de wettelijke grondslag van de actieve informatieverplichting van de architect 
jegens de cliënt in vraag gesteld, wordt het weinig zinvol geacht hierover op algemene wijze 
uitspraak te doen, en wordt het verband met de toetsing van onrechtmatige bedingen in vraag 
gesteld. 
 
Zoals verder besproken wordt is de ‘actieve informatieverplichting’ het gevolg van een 
jurisprudentiële ontwikkeling en wordt er later ook gewezen op de verplichtingen volgend uit de 
dienstenrichtlijn9. De informatieverplichting en de verplichting tot transparantie in het contract 
bepalen mee de rechten en de plichten van de partijen. 
 
Voor de invulling van deze informatieverplichting dient weerom uitgegaan worden van een 
redelijkerwijze voorzienbaar normale dienstverlening in hoofde van de cliënt, aangevuld met 
specifieke eisen, die de cliënt dan ook uitdrukkelijk moet kenbaar maken. 
 

iii) normale uitleg van bedingen en begrippen 
 
Veel opmerkingen van de Commissie hebben betrekking op de draagwijdte van bepaalde 
clausules en gebruikte termen, waarop de gehoorde partijen even uitgebreid repliceerden.  
 
De Commissie verwijst in dit opzicht naar artikel 10, § 3, 2° en 3° van de wet vrije beroepen. 
Deze artikelen verlenen de Commissie de bevoegdheid aanbevelingen te formuleren met 
betrekking tot een voor de consument/cliënt duidelijke en begrijpelijke formulering. 
 
De Commissie gaat hierbij uit van een ‘normale uitleg’ van bedingen en begrippen, en beoordeelt 
deze uitgaande van de gemiddelde consument. 
 
 

3. Vaststelling van het ereloon- Deontologische norm nr. 2 
 

 
Wat de vaststelling van het ereloon betreft, werd tijdens het onderzoek en bij het nalezen van de 
arbitrale beslissingen vastgesteld dat nog altijd teruggegrepen wordt naar de deontologische norm 
nr. 2, waarin onder meer ereloonbarema’s naargelang de voortgang van de opdracht van de 
architect, en bij opzeg, als richtlijn werden aanbevolen door de Orde.  
 

                                                      
9 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de 
diensten op de interne markt, P.B.,  L 376, 27 december 2006, p. 36. 
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De Commissie wijst in dit verband vooreerst op de beslissing van de Europese Commissie die 
besluit dat “deze norm” strijdig is met het kartelrecht10. De ereloonbarema’s kunnen als 
‘aanbevolen prijzen’ immers de concurrentie beperken omdat zij prijscoördinatie kunnen 
vergemakkelijken. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat men deze norm niet meer ‘actief’ mag 
opnemen in de contracten, maar ook dat men ze evenmin ‘passief’ mag gebruiken als 
referentiebasis voor de beoordeling van het ‘redelijk karakter’ van het ereloon of de 
opzegvergoeding. Het weze hierbij herhaald dat de onrechtmatige bedingenleer in principe niet 
van toepassing is op de gelijkwaardigheid tussen het afgesproken tarief en het voorwerp van de 
dienstverlening (zie hoger). 
 
Er wordt daarnaast op gewezen dat er enkel van een toestemming van de tegenpartij, en bijgevolg 
van een overeenkomst, sprake kan zijn indien de architect uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan 
de contractssluiting wees op de kenmerken van de dienstverlening en het tarief, en de consument 
daarop  heeft aanvaard. De cliënt/bouwheer dient in dit opzicht uitdrukkelijk gewezen te worden 
op de door de architect gevraagde vergoeding voor zijn dienstverlening.  De loutere regeling in 
het corpus van de contractsvoorwaarden van het naargelang de voortgang van het werk opeisbare 
ereloon volstaat hiertoe niet.  
 
 
 

4. Algemene vaststellingen naar aanleiding van het onderzoek omtrent de 
contractsvoorwaarden 

 
4.a) Duidelijke omschrijving van de dienstverlening 

 
Duidelijke contracten tussen architect en cliënt hebben een duidelijke taakomschrijving van de 
architect.  
 
Dit volgt nog uitdrukkelijk uit de Dienstenrichtlijn11, waarvan de informatie over de 
‘dienstverrichters en hun diensten’ een belangrijke pijler uitmaakt.  Artikel 22.1.j) schrijft in dit 
opzicht voor dat de dienstverrichter de afnemer op eigen initiatief informatie verstrekt over de 
belangrijkste kenmerken van de dienst wanneer deze niet uit de context blijkt. Artikel 27.2. 
verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen teneinde de dienstverrichters te verplichten 
aan te tonen dat zij aan aan de in die richtlijn vastgestelde informatieverplichtingen voldoen en 
dat de verstrekte informatie juist is. 
 
De gehoorde organisaties wijzen met betrekking tot de opdracht van de architect in eerste 
instantie op de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van 
architect12, en in het bijzonder op de artikelen 4, 6 en 9 van deze wet, die inhoudelijke bepalingen 
omvatten over de wijze van de uitoefening van het beroep van architect. Zoals uit artikel 4, eerste 
lid, van genoemde wet duidelijk blijkt, bestaat de kerntaak van de architect uit het opmaken van 
de plans en de controle op de uitvoering der werken. 
 

                                                      
10 Beschikking van de Europese Commissie van 24 juni 2004; zie ook de beslissing nr. 2008-P/K-45 van 25 
juli 2008 van de Raad voor de Mededinging met betrekking tot aanbevolen erelonen voor 
interieurarchitecten. 
11 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt, P.B.E.G., L 376, 27 december 2006, p. 36 e.v. 
12 B.S., 25 maart 1939. 
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Artikel 20 van het Reglement van Plichtenleer, en een aanbeveling van de Orde aangaande de 
toepassing van dit artikel, verduidelijken voorts welke opdrachten behoren tot het takenpakket 
van de architect13. Naast deze in de voornoemde wet en de Plichtenleer opgesomde normale 
taken, wordt door de rechtspraak en in de rechtsleer ook algemeen voorgehouden dat op de 
architect een raadgevingstaak rust met betrekking tot de vaststelling en het naleven van het 
budget.  
 
Hierbij kan niettemin worden beaamd dat het takenpakket van de architect, gezien de 
verscheidenheid van de taken waarmee hij belast kan zijn, heel divers kan zijn.  
 
De geciteerde wetgeving vormt inderdaad een aanknopingspunt om uit te maken wat al dan niet 
onder het normale takenpakket van de architect behoort. 
Anders dan bij de hiervoor geciteerde wet en het reglement van de Orde14, die betrekking hebben 
op een correcte beroepsuitoefening door de betrokken beroepsgroep, is het uitgangspunt bij de 
wetgeving inzake onrechtmatige bedingen en bij de in de dienstenrichtlijn beoogde transparantie 
van informatieverstrekking, de consument/cliënt of de ontvangende partij. De 
informatieverplichtingen zoals deze voorkomen in de dienstenrichtlijn hebben juist tot doel om 
vanuit het oogpunt van de consument een geobjectiviseerd referentiekader te scheppen met 
betrekking tot de te verwachten dienstverstrekking en hem bewust te maken van zijn rechten en 
verplichtingen. 
 
Het behoort bijgevolg aan de dienstverrichter om op een voor de afnemer duidelijke en 
begrijpelijke wijze te omschrijven tot welke dienstverlening hij zich verbindt. Het gaat hierbij niet 
om de inhoud van de opdracht van de architect, het gaat er enkel om dat de dienstverlener, in casu 
de architect, op een voor de afnemer duidelijke wijze meedeelt waaraan deze zich mag 
verwachten. 
 
Naar het oordeel van de Commissie zou de Orde van Architecten hierbij een prominente rol 
kunnen vervullen door te verduidelijken wat behoort tot het normale takenpakket van de architect. 
Het is dan aan de architect om dit aan te vullen met specifieke taken, eigen aan de concrete 
opdracht of om, rekening houdend met de goede trouw en gelet op de omstandigheden van de 
zaak, bepaalde van die taken duidelijk uit te sluiten. Zoals hierboven aangehaald heeft de Orde 
zich hiertoe bereid verklaard in het kader van zijn taak tot voorlichting van de leden van de 
beroepsgroep teneinde een correcte uitoefening van het beroep te stimuleren15. 

                                                      
13 Er wordt verder gewezen op artikel 21 van het reglement, dat bepaalt dat de architect slechts mag 
afwijken van de verplichting voor ieder uitvoeringsontwerp ook tegelijk belast te zijn met de controle op de 
uitvoering van de werken, indien een andere, op het tableau of de lijst van stagiairs ingeschreven architect 
belast is met de controle en hij hiervan kennis geeft aan het openbaar bestuur dat de bouwvergunning heeft 
verleend.  
Er wordt tenslotte gewezen op enkele aanbevelingen van de Nationale orde die de wettelijke opdrachten 
van de architecten verder uitleggen en becommentariëren. In het bijzonder wordt gewezen op de 
Deontologische aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die opdrachten aanvaarden van 
promotors, de aanbeveling van 16 juni 1989 aangaande de toepassing van artikel 13 van het reglement van 
beroepsplichten (Publiciteit), de Deontologische Regel van 31 maart 1992 betreffende de deelneming van 
de architect aan een vennootschap van onroerende diensten (V.O.D.). 
14 Er wordt door een gehoorde organisatie bovendien op gewezen dat de aanbeveling van de Orde van 11 
oktober 1985 aangaande de toepassing van artikel 20 van het reglement van beroepsplichten niet algemeen 
bindend verklaard is en bijgevolg slechts een leidraad bij de beoordeling van de naleving van de 
beroepsplichten kan beschouwd worden. 
15 Deze overweging heeft de Orde van Vlaamse Balies er trouwens toe gebracht om uit eigen beweging aan 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een modelovereenkomst voor te leggen. 
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Bedingen inzake het voorwerp en de prijs vallen niet te toetsen op grond van de regeling 
oneerlijke bedingen. 
Daaraan moet echter ten eerste worden toegevoegd dat deze regel toepassing vindt op voorwaarde 
dat de bedoelde bedingen duidelijk zijn geformuleerd. Ten tweede moet erop worden gewezen dat 
bedingen die niet rechtstreeks voorwerp en prijs betreffen maar wel gevolgen kunnen hebben wat 
voorwerp en prijs betreft, wel vallen te toetsen. 
 
De Commissie wijst in dit opzicht op artikel 8, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand 
gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen16: bedingen omtrent het voorwerp en de prijs 
die niet duidelijk en begrijpelijk geformuleerd zijn, zijn toetsbaar. 
 
Voorbeelden van dergelijke toetsbare bedingen zijn bepalingen omtrent apart aangerekende 
diensten die onder het normale takenpakket van de architect vallen, bedingen die  de bouwheer 
verantwoordelijk stellen voor taken (coördinatie, controle) die normaal gezien onder de opdracht 
van de architect vallen, of bedingen die iedere verantwoordelijkheid van de architect uitlsuiten 
wat betreft de controle op gespecialiseerde werken. 
 

4.b) Verzekeringen en aansprakelijkheid 
 
Het komt soms voor dat de architect zijn aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin hij is 
verzekerd door zijn (verplichte17) beroepsaansprakelijksverzekering (en ten belope van het bedrag 
waarvoor hij verzekerd is ). 
 
Waar dat op die wijze gebeurt in de overeenkomst met de cliënt, dat is: met verwijzing naar de 
verzekering die de architect heeft genomen, meent de Commissie, herinnerend aan vroegere 
adviezen18, dat een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van de cliënt maar kan 
worden ingeroepen  op voorwaarde dat de architecten hun cliënt uitdrukkelijk gewezen hebben op 
de essentiële elementen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis en met name ook op de 
elementen, van die polis, waarop zij zich nu tegenover de cliënt willen beroepen. Die essentiële 
elementen zijn in het algemeen: de verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de 
schadevergoeding en de belangrijkste uitzonderingen. 
 
Worden cliënten niet uitdrukkelijk en op een voor hen  begrijpelijke wijze gewezen op de voor 
hen van belang zijnde punten van deze polis19, dan kan deze aansprakelijkheidsbeperking ten 
belope van de beroepsverzekering naar het oordeel van de Commissie in strijd zijn met de 
algemene norm van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. 
 

                                                      
16 B.S., 20 november 2002. 
17 De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is verplicht krachtens artikel 2, § 4, van de wet 
van 20 februari 1939, zoals gewijzigd door de wet van 15 februari 2006. De verzekering moet 
beantwoorden aan de criteria van artikel 9 van deze wet. Een Koninklijk Besluit van  25  april  2007 
 betreffende  de  verplichte  verzekering  voorziet  bovendien  bepaalde  maatregelen  die  de  controle  van 
 de  naleving  van  deze  verbintenis  mogelijk  maken. 
18 Zie C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 13, nr. 6. 
Aansprakelijkheid. 
19 De Commissie wijst voor dergelijke clausules eveneens op hun strijdigheid met artikel 1.i) van de bijlage 
bij de wet vrije beroepen, en verwijst in dit opzicht naar haar bespreking, verder  in Hoofdstuk II, punt I.b). 
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Daarnaast dient een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking uiteraard binnen de grenzen te vallen 
van wat als een geoorloofde beperking in de contractuele relatie met de cliënt kan worden 
beschouwd in het licht van artikel 1.b)  bijlage wet vrije beroepen. 

 
5. Driepartijenverhouding architect- aannemer- cliënt 

 
Een bouwproject  waarin de consument contracteert met een architect gaat uit van de samenhang 
tussen contracten van de bouwheer met de aannemer en met de architect. Ieder van de drie 
betrokkenen heeft daarin haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Dat vergt een duidelijke 
aflijning van ieders contractuele rechten en plichten20. Vooral bij een fout in de uitvoering is het 
aandeel van de architect of van de aannemer soms heel moeilijk te achterhalen. De ‘in solidum’- 
aansprakelijkheid (of hoofdelijke aansprakelijkheid) van architect en aannemer tegenover de 
opdrachtgever situeert zich in dit kader. Deze problematiek wordt later uitvoerig besproken.  
 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen enkel een 
afweging maakt van de rechten en verbintenissen in de contractuele relatie tussen de cliënt en de 
architect, en niet van de rechten en verplichtingen tussen de in het bouwproces betrokken 
beroepsbeoefenaars21. 
 
Door de sector werd er tenslotte ook gewezen op de wijzigingen in rolverdeling die zich op dit 
vlak voordoen: er komen meer contracten waarbij de architect niet enkel de rol op zich neemt van 
‘ontwerper’, maar ook als lasthebber van de bouwheer optreedt (contrats architecte-bâtisseur). 
Daarnaast zijn er ook formules zoals de ‘sleutel op de deur’-formule, waar de architect een 
beperkter taak heeft. Zonder zich hierbij uit te spreken over de eventueel noodzakelijke 
waarborgen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, en keuzevrijheid van de opdrachtgever, 
merkt de Commissie voorafgaandelijk op dat deze gewijzigde rolverdeling logischerwijze een 
weerslag heeft op de wederzijds bedongen contractuele rechten en verplichtingen, en dus op de 
beoordeling van het onrechtmatig karakter van contractsbepalingen.  
 
De gehoorde organisaties wijzen hier eveneens op de minimale taak van de architect, en het 
principe dat de architect zich niet zomaar van zijn controletaak mag ontheffen22. 
 
Er wordt nog gewezen op de regel dat de beoordeling van het onrechtmatig karakter van (een 
combinatie van) bedingen dient te gebeuren rekening houdend met alle andere bedingen van de 
overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is op het ogenblik 
waarop de overeenkomst gesloten is (artikel 8, eerste lid, wet vrije beroepen). 
 

                                                      
20 In dit kader wordt ook verwezen naar de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) die een geschikte 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ziet als een middel om tot meer transparantie en vertrouwen in de 
markt te komen, waardoor de kwaliteit van de op de markt aangeboden diensten zou kunnen worden 
verbeterd. Zie artikel 23 van de richtlijn, zie hieromtrent ook de overwegingen 97 tot 99.  
21 De gehoorde beroepsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen verwijzen in dit opzicht naar het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007, inz.Rechtsoverweging B.6.3., dat betrekking heeft op de 
ongelijkheid in (beroeps)verzekeringsplicht tussen de bij het bouwproces betrokken actoren. 
22 Zie artikel 21 van het Reglement van Plichtenleer, besproken in voetnoot 13. 
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Hoofdstuk II. Bespreking van de contractsvoorwaarden per rubriek 
 
I. Totstandkoming van het contract – Presentatie van het contract 
 
a. Actieve informatieverplichting 
 
De architect is ertoe gehouden zijn cliënt op een duidelijke wijze toe te lichten wat de 
taakomschrijving is van de architect in het betrokken contract en wat in dat verband het tarief is 
voor deze diensten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de minimale wettelijke 
opdracht waartoe de architect gehouden is. Diensten die specifiek behoren tot zijn  opdracht en 
bijkomende diensten die apart zouden worden aangerekend,  dienen uitdrukkelijk met de cliënt te 
worden geregeld en toegelicht. Dit geldt niet alleen voor de ‘kenmerken van de dienstverlening’. 
Ook de voorwaarden van de dienstverlening die eenzijdig door de architect zouden worden 
vastgesteld, dient de architect onder de aandacht te brengen van de cliënt. Vooral op clausules die 
specifiek zijn voor architectenovereenkomsten  en op clausules die  een bijzondere impact voor 
de consument zouden hebben dient uitdrukkelijk gewezen te worden.  
 
Deze actieve informatieverplichting, die volgt uit gevestigde rechtspraak op basis van algemene 
rechtsbeginselen uit het verbintenissenrecht (de precontractuele zorgvuldigheid – artikel 1382 
B.W., de goede trouw - art. 1134 B.W.), is medebepalend voor de beoordeling van het kennelijk 
onevenwicht van de contractsclausules. Er wordt ook verwezen naar wat reeds hoger besproken 
werd omtrent de informatieverplichting zoals deze volgt uit artikel 22 van de dienstenrichtlijn23. 
 
De informatie omtrent de opdracht van de architect en omtrent de voorwaarden waaronder de 
dienstverlening verstrekt wordt, is bepalend voor de invulling die aan de overeenkomst gegeven 
wordt, en de beoordeling van het kennelijk onevenwicht dat teweeggebracht zou worden door een 
(combinatie van) beding(en) in deze overeenkomst. Hierbij dient uitgegaan te worden van een in 
die situatie normale dienstverstrekking, en dient de architect zich te plaatsen op het standpunt van 
een gemiddelde consument. Heeft de consument specifieke verzuchtingen, dan is het aan deze 
laatse om deze kenbaar te maken. 
 
b. ‘Kennisname- en aanvaardingsclausules’- erkenning van de draagwijdte van wettelijke 
bepalingen. 
 
i) De Commissie trof vooreerst een beding aan waarin met betrekking tot het aangerekende tarief 
werd bepaald dat de cliënt kennis genomen had van de deontologische norm nr. 2 en de 
toepassing ervan aanvaardde. 
 
De Commissie verwijst vooreerst naar haar opmerking onder punt B.3. met betrekking tot het  
hanteren van de deontologische norm nr. 2. Bovendien wordt opgemerkt dat clausules die op 
onweerlegbare wijze de instemming van de cliënt vaststellen met bedingen waarvan hij niet 
daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst, vallen onder 
artikel 1.i) van de zwarte lijst. 
 
ii) De Commissie trof de volgende clausule aan: “De ondertekenende partijen erkennen de 
draagwijdte van de wet vrije beroepen en gaan ermee akkoord.” 
 
De Commissie vraagt zich af wat de bedoeling is van een dergelijke clausule: gaat het om een 
clausule van afstand van rechten in hoofde van de cliënt? Wil men hiermee stellen dat over de 
                                                      
23 Zie Hoofdstuk 1, punt 4.a) 
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bedingen van het contract werd onderhandeld? In ieder geval is er dus onduidelijkheid, wat reeds 
een miskenning inhoudt van het voorschrift van duidelijkheid en begrijpelijkheid (art. 9, eerste 
lid, wet vrije beroepen). 
 
De Commissie verwijst -indien het de bedoeling is te stellen dat over de clausules onderhandeld 
werd- naar haar verduidelijkingen omtrent het al dan niet voorhanden zijn van ‘onderhandelde 
bedingen’, weergegeven in het advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat24. 
Hierbij staat de vraag centraal of de cliënt al dan niet een invloed heeft kunnen uitoefenen op de 
inhoud van het beding. 
Bedingen die van tevoren zijn opgesteld en waarop de cliënt dientengevolge geen invloed heeft 
gehad, worden steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest. 
 
c. Presentatie van het contract 
 
De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van (schriftelijke) bedingen (artikel 9, eerste lid, 
van de wet vrije beroepen) houdt niet enkel in dat deze bedingen weergegeven moeten zijn in een 
duidelijke, ondubbelzinnige en voor de tegenpartij begrijpelijke taal. Ze houdt ook in dat de 
presentatie van het contract overzichtelijk dient te zijn. Samenhangende bedingen dienen zoveel 
als mogelijk in één rubriek behandeld te worden25. 
 
Dit geldt niet enkel voor wat de omschrijving van het voorwerp en de prijs betreft, maar voor alle 
contractsvoorwaarden. Bijvoorbeeld bedingen die de gevolgen van wijzigingen van het ontwerp 
in de loop van de uitvoering van het bouwproject regelen, dienen zoveel als mogelijk in één 
globale bepaling of rubriek te worden opgenomen. Bedingen die van een normale contractuele 
regeling afwijken en deze die een zware impact kunnen hebben, dienen onder bijzondere 
aandacht gebracht te worden. 
 
Uiteraard blijven de partijen vrij te bepalen welke specifieke regeling zij kiezen voor hun 
contract. Zoals een beroepsorganisatie ook opmerkt, betreft het bovendien in veel gevallen geen 
gestandaardiseerde dienstverlening zodat veel aspecten noodzakelijkerwijze voorafgaandelijk 
besproken en overeengekomen worden. De transparantievereiste strekt er enkel toe om in hoofde 
van de cliënt duidelijke contractuele afspraken te maken met betrekking tot waaraan hij zich kan 
en moet verwachten. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot onrechtmatigheid. 
 

II. Bepalingen in verband met het voorwerp van de overeenkomst en het ereloon  
 
Voorwerp van de overeenkomst 

 
a) Duidelijke omschrijving van het voorwerp en exoneratiebedingen 
 

De Commissie verwijst vooreerst naar rubriek I, punt a. De architect dient zijn taak op een 
duidelijke manier te omschrijven.  
 
Vervolgens wordt verwezen naar Hoofdstuk I (Algemene opmerkingen), punt 4.a). 

                                                      
24 C.O.B. 20, 5 mei 2006, p. 5. 
25 Zie ook C.O.B. 13, 3 juni 2004 “Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars 
in de contracten tot verkoopbemiddeling”, p. 5 (voorwerp en kwalificatie van de makelaarsopdracht); 
C.O.B. 19, 29 maart 2006, “Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoniediensten”, p. 20 (samenhang betalingsverplichting en betwisting van het gefactureerde bedrag). 
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Daar werd toegelicht dat de verplichting van de architect om duidelijke informatie over zijn 
diensten te geven binnenkort een positiefrechtelijke verplichting zal zijn op grond vande 
Europese dienstenrichtlijn.  
 
Binnen het kader van de onrechtmatige bedingen werd erop gewezen dat clausules die niet op 
duidelijke en begrijpelijke wijze weergeven waartoe de beroepsbeoefenaar zich verbindt, 
toetsbaar zijn op hun onrechtmatig karakter, zelfs wanneer het gaat over  het eigenlijke voorwerp 
van de overeenkomst of over de gelijkwaardigheid van de prijs en de tegenprestatie. Dit volgt uit 
artikel 8, tweede lid, in fine, van de wet vrije beroepen. 
 
In het kader van deze regelen is het van belang uit te gaan van hetgeen volgens de verwachting 
van cliënten de “normale taken” zijn van een architect.  Hoe meer een bepaalde overeenkomst 
daarvan afwijkt des te meer zal het van belang zijn dat de architect duidelijk erop wijst welke 
taken hij in deze overeenkomst wel en niet opneemt. Een vaststelling van hetgeen “normaal”  tot 
het takenpakket van de architect behoort is echter, zo werd ook reeds verduidelijkt, niet 
eenvoudig. 
De zaak is niet alleen van belang voor de toepassing van de regel van de duidelijke beschrijving 
van het voorwerp van de overeenkomst. Een verschuiving van taken van de architect  naar de 
cliënt  leidt er natuurlijk toe dat de architect niet aansprakelijk kan zijn voor het niet (behoorlijk) 
nakomen van “verschoven” taken. Zulke verschuivingen zijn niet aan te merken als 
exoneratiebedingen; zij hebben voor de cliënt wel, zoals in geval van exoneratie, tot gevolg dat 
hij wegens een niet-uitgevoerde taak op niemand verhaal heeft. 
 
De meeste door de Commissie onderzochte contracten omvatten een opsomming van de prestaties 
die de architect  zal verrichten. 
 
De Commissie merkt hierbij vooreerst op dat uit het contract duidelijk moet blijken waartoe de 
architect zich verbindt. 
 
Vervolgens merkt de Commissie op dat zij bedingen aantrof die een uitholling betekenen van de 
verbintenissen waartoe architecten normaal gezien gehouden zijn. De Commisisie lette hierbij op 
de rechtspraak inzake architectencontracten. Dergelijke bedingen zijn in strijd met artikel 1.b) van 
de verboden lijst in bijlage van de wet vrije beroepen. 
 
Voorbeeld van een uitholling van de normale taken: 
 
De architect is wettelijk ertoe gehouden controle te houden op de uitvoering van zijn ontwerp. 
Deze controletaak houdt in dat de architect nagaat of de werken effectief conform de plannen 
worden uitgevoerd waarbij hij, gelet op zijn vakkennis dient op te treden wanneer er problemen 
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend ook oplost. Hiertoe is een regelmatig bezoek aan de 
werf noodzakelijk26. Zoals een organisatie ter vergadering terecht opmerkte, gebeurt de invulling 
van de frequentie van het bezoek vooral in functie van de voortgang der werken en de 
moeilijkheidsgraad van sommige werken. 
 
Naast de algemene formulering van de verplichting tot “algemene controle op de uitvoering, 
conform aan de goedgekeurde plannen en de regels van de kunst” trof de Commissie bedingen 
aan die vervolgens stelden: “De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwerper op afdoende wijze zal 
aangetoond hebben dat hij zijn taak om de werken te controleren op afdoende wijze heeft 
uitgevoerd wanneer hij tijdens de werken de werf minstens X maal per week bezoekt.” 
                                                      
26 Cass., 27 oktober 2006, A.R. D060001N; Cass., 13 maart 2008, AR D.07.0002.N. 
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Een dergelijke beperking van de controleverplichting  tot een middel, namelijk een louter 
periodiek bezoek, heeft de strekking van een aansprakelijkheidsbeperking die volgens de 
Commissie in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de wet vrije beroepen. 
 
 
Voorbeeld van een verwarrende formulering: 
 
In een individueel contract wordt bepaald dat de architect zich verbindt tot het nazicht van de 
rekeningen, wat niet hetzelfde is als de goedkeuring van de facturen27.  

 
Dit is een verwarrende formulering bij gebrek aan nadere toelichting van deze 
taakomschrijvingen.  De taak van de architect bestaat er hier in om na te gaan of de in rekening 
gebrachte prestaties en materialen correct aangerekend worden, en om te bevestigen dat de 
bedragen die in de factuur zijn gezet, te verantwoord zijn in het licht van het bestek enz.28  
 
De indruk zou kunnen ontstaan dat de architect enkel dient ‘na te zien’, maar geen enkele 
aansprakelijkheid zou dragen bij gebrekkige controle van de rekeningen. Daarnaast komt het vaak 
voor dat geen vorderingsstaten worden opgemaakt die te verifiëren zijn door de architect, maar 
direct wordt overgegaan tot de opmaak van facturen. 
 
De gehoorde beroepsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen wijzen er op dat de bedoeling 
van deze clausule hierin ligt dat erop gewezen wordt dat de taak van de architect beperkt blijft tot 
een materiële dienstverrichting (advies aan de opdrachtgever omtrent de juistheid van de 
aangerekende bedragen in het licht van de uitgevoerde werken), maar niet in een rechtshandeling 
(aanvaarding van de facturen), waar enkel de opdrachtgever toe bevoegd is. 
 
Aangezien de strekking van deze clausule niet ondubbelzinnig is, kan een dergelijk beding 
beschouwd worden als zijnde strijdig met de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van 
artikel 9, § 1, wet vrije beroepen. Hoewel de Commissie het eens is met de verrichte uitleg van 
deze clausule, dient de taak van de architect hier duidelijker omschreven te worden. 
 
 
 

b) Weerslag op het basishonorarium en het honorarium voor bijkomende diensten 
 
Een duidelijke beschrijving van het basistakenpakket van de architect en de eventuele 
uitdrukkelijk overeengekomen bijkomende prestaties is daarnaast ook van belang voor de 
vaststelling van het basishonorarium, en het op bijkomende prestaties eventueel verschuldigde 
bijkomende honorarium. 
 
Het verschuldigde ereloon staat in functie van het voorwerp van de dienstverlening. 

                                                      
27 Door de gehoorde organisaties wordt erop gewezen dat dit niet behoort tot de kerntaken van de architect. 
Dit is wel algemeen gangbaar, en volgt mede uit de raadgevingsplicht aan de opdrachtgever van de 
architect. Valt dit niet binnen de opdracht, dan is de architect ertoe gehouden de opdrachtgever hier 
uitdrukkelijk over te informeren. 
28 Zie Rb. Brussel 1 september 1998, T.B.B.R., 2000, 56: “Het nazicht van de rekeningen houdt in dat de 
architect de aanvragen tot betaling van voorschotten en verrekening van min- en meerwerken onderzoekt 
en nagaat of zij overeenstemmen met de bepalingen van het aannemingscontract en de uitgevoerde 
werken.” 
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Bijgevolg zijn bedingen die het voorwerp van de overeenkomst niet op duidelijke en begrijpelijke 
wijze formuleren, toetsbaar op grond van artikel 8, tweede lid in fine van de wet vrije beroepen. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De ontwerper verbindt er zich toe om, na overeenkomst met de opdrachtgever diensten  
die niet zijn inbegrepen in zijn opdracht uit te voeren tegen een bijkomend ereloon dat hetzij  
forfaitair zal worden vastgelegd in overleg tussen partijen, hetzij in regie zal worden vergoed  
tegen de volgende tarieven …29 
 
Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaandelijke en schriftelijke  
Overeenkomst. De impact van deze bijkomende diensten op de voorziene planning voor het  
project wordt dan tevens begroot en desgevallend aangepast.” 
 
 
Commentaar: 
 
De architect is gehouden tot een duidelijke beschrijving van zijn takenpakket. In de mate de 
beschrijving van het basistakenpakket heel vaag zou zijn en de opdrachtgever hieruit met reden 
zou kunnen afleiden dat de later aangerekende bijkomende diensten deel uitmaken van de 
voorziene planning, kunnen deze bijkomende prestaties toetsbaar verklaard worden, en kan deze 
combinatie van bedingen in strijd bevonden worden met de algemene norm van artikel 7, § 2, wet 
vrije beroepen. 
 
 

III. Budget 
 
De architectenovereenkomsten bevatten vaak bepalingen met betrekking tot het budget of de 
totale kostprijs van de uit te voeren werken; op basis daarvan wordt dan doorgaans het 
honorarium berekend. Dit bedrag is een raming en het kan veranderen in functie van 
omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst kunnen voordoen 
of naar aanleiding van een wijziging in de kostprijs van bepaalde materialen. Er kan hierbij 
opgemerkt worden dat de berekening van het honorarium ook slaat op door de aannemer of door 
de bouwheer zelf aangevoerde materialen voor de bouw. 
 
Dat de berekening van het honorarium gebaseerd wordt op het budget (de geschatte kostprijs na 
toewijzing, zie hierna), is een bijkomend element voor wat het strikter beoordelen van een 
zorgvuldige inschatting van de kostprijs door de architect betreft. 
 
Wat de aangetroffen contractuele bepalingen ter zake betreft, merkt de Commissie het volgende 
op: 
 

1. dubbele betekenis van het begrip “budget” 
 

                                                      
29 Een van de gehoorde organisaties wijst in dit verband op artikel 3.5. van de Aanbeveling van de 
Nationale Raad van de Orde van 11 oktober 1985 aangaande de toepassing van artikel 20 van het 
Reglement van Plichtenleer, dat stelt dat “de [oorspronkelijke] overeenkomst het toepasselijk uurtarief 
vermeldt voor eventuele bijkomende prestaties, bepaald in de overeenkomst.” 
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Het begrip “budget” wordt op een tweevoudige manier gebruikt. Enerzijds gaat het om het budget 
dat de bouwheer ter beschikking moet houden. Anderzijds gaat het om de schatting van de 
kostprijs van de werken die kan evolueren gedurende de voortgang der werken. 
 
Het valt aan te bevelen in de contracten een onderscheid te maken tussen deze twee betekenissen. 
 

2. Onderscheid globale raming- berekening na toewijzing van de opdracht 
 
Er dient vervolgens een onderscheid gemaakt te worden tussen de eerste benaderende raming (de 
schatting) en de gedetailleerde berekening na toewijzing van de opdracht (het overeengekomen 
budget). 
 
Waar het bij de eerste raming gaat om een eerste globale berekening op basis van forfaitaire 
prijzen per vierkante meter en er nog vele keuzes moeten worden gemaakt qua afwerking, 
beweegt de architect zich bij de vastlegging van het budget na toewijzing van de opdracht in een 
strikter contractueel kader. 
 
Zoals werd opgemerkt tijdens de hoorvergaderingen, gaat het niet om contractueel bindende 
afspraken tijdens de voorstudies, waar de architect een verzoening poogt te maken tussen het voor 
de opdrachtgever haalbare budget (zijn financiële middelen), en het ontwerp en het overeen te 
komen programma. 
  
Het valt aan te bevelen in de contracten een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee 
situaties. 
 

3. Budget na toewijzing 
 
Ook bij het vastleggen van een budget na toewijzing van de opdracht kunnen zich onvoorzienbare 
omstandigheden voordoen. Zoals de gehoorde organisaties opmerken, is dit zeker het geval bij 
verbouwingen, waar bepaalde structurele elementen van het gebouw en verborgen gebreken pas 
aan het licht komen nadat het gebouw is ‘gestript’. 
 
Het verdient dan ook aanbeveling om bij de bepaling van het budget een redelijke marge vast te 
stellen waarbinnen het budget kan schommelen, teneinde de cliënt niet tot onaangename 
verrassingen te brengen. Bij nieuwbouw is deze marge kleiner dan bij verbouwingswerken. 
 

4. Contractuele clausules met betrekking tot het budget 
 
De Commissie wijst voor de beoordeling van bedingen met betrekking tot het budget op het 
principe van artikel 1793 B.W. voor het geval dat  het oprichten van een gebouw tegen een vaste 
prijs betreft. Hoewel dit artikel slechts onder bepaalde cumulatieve voorwaarden van toepassing 
is30, kan deze bepaling niettemin mede als leidraad dienen: als basis van de overeenkomst geldt 
immers het plan zoals dit is overeengekomen. Luidens artikel 1793 B.W.kan er in principe geen 
vermeerdering van de prijs gevorderd worden, noch onder voorwendsel van vermeerdering van 
de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergrotingen 

                                                      
30 Zoals één van de verzekeringsmaatschappijen opmerkt, gaat het enkel om  
1)een aanneming tegen volstrekt vaste prijs,  
2) ten aanzien van overeenkomsten die de oprichting van een nieuw gebouw betreffen,  
3) waarvoor een vast en overeengekomen plan bestaat tussen de aannemer en de opdrachtgever. . 
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die in het plan zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke 
toestemming is verleend, en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen. 
 
Een juiste inschatting van de uit te voeren werken en de hiervoor benodigde (hoeveelheid van) 
materialen behoort normaliter tot de kerntaak van de architect, met name in zijn rol van raadgever 
van de bouwheer. Bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid van de architect/ontwerper bij 
een overschrijding van een redelijke raming uit te sluiten of onredelijk te beperken, kunnen 
bijgevolg onrechtmatig bevonden worden krachtens artikel 1.b) van de lijst in bijlage bij de wet 
vrije beroepen. 
 

a) Dit is onder meer het geval bij bedingen die de aansprakelijkheid te zeer beperken bij 
budgetoverschrijding te wijten aan een fout van de architect. 

 
Volgende bepaling houdt een duidelijke beknotting in van het recht op schadevergoeding 
wegens het niet-uitvoeren van één der essentiële verbintenissen van de architect en is in strijd 
met artikel 1.b) van de lijst bij de wet vrije beroepen. 
 
“In geval van budgetoverschrijding naar aanleiding van de uitvoering van de werken welke 
door een fout van de ontwerper is ontstaan, zal de hieruit voortvloeiende schade limitatief en 
forfaitair worden vergoed door afstand van het ereloon op het gedeelte van de prijs boven het 
overeengekomen budget.” 
 
 
b) Dit is ook het geval bij bedingen die, bij overschrijding van een bepaalde marge, de 

partijen het recht verlenen om de overeenkomst te beëindigen en de opzegvergoeding 
beperken. 

 
Bijvoorbeeld: 
 
“Indien deze ramingen, ondanks de aanpassingen, het vooropgestelde en reeds getoetste 
budget met meer dan 20% overschrijden hebben de opdrachtgever en de architect het recht 
het contract te verbreken, mits betaling van de reeds gemaakte kosten volgens de 
overeenkomst, zonder enige andere schadevergoeding.”  
 
Is de budgetoverschrijding het gevolg van een verkeerde inschatting door de architect en is de 
bouwheer als een gevolg hiervan ertoe genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen, dan ligt 
de schade voor de bouwheer doorgaans hoger. 
 
c) In de bepalingen met betrekking tot het budget komt vaak ook een beding voor waarbij 

de ontwerper/architect zich het recht toekent om besparende maatregelen te nemen op 
andere onderdelen van het ontwerp.  

 
Bijvoorbeeld: 
 
“De opdrachtgever zal de ontwerper steeds de mogelijkheid geven om besparende 
maatregelen te nemen zelfs wanneer deze een wijziging van het bouwprogramma inhouden.” 
 
Dit beding leidt er vooreerst toe dat de ontwerper zich op die manier het recht toekent om 
eenzijdig in te grijpen in de contractsinhoud en het ontwerp eenzijdig aan te passen ter wille 
van een reden (budgetoverschrijding) die eveneens aan hem toerekenbaar kan zijn.. Dit valt 
onder  artikel 1.k) en 1.m) van de zwarte lijst. De architect kan krachtens een dergelijk beding 
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de kenmerken van de dienstverlening eenzijdig aanpassen of wijzigen. Dit kan in de praktijk 
leiden tot een vermindering in kwaliteit van het bouwprogramma. Daarnaast kan een 
dergelijk beding er ook hier toe strekken de wettelijke rechten van de consument op 
ongepaste wijze te beperken bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering van de verbintenissen 
van de architect (artikel 1.b. lijst in bijlage wet vrije beroepen). 

 
 
 
 
IV. Bepalingen in verband met de aansprakelijkheid van de architect 
 
A. Algemeen 
 
De contractuele bedingen met betrekking tot een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid 
van de architect of een andere partij in geval van enige wanprestatie of gebrekkige uitvoering 
door de architect van één van diens contractuele verplichtingen vallen, zoals uit het hierna 
gegeven overzicht van verschillende clausules zal blijken, vooral te toetsen aan artikel 1.b) van de 
bijlage (de “zwarte lijst”) bij de wet vrije beroepen. 
 
In het licht van deze bepaling mag het beperken van de aansprakelijkheid (al of niet ‘in solidum’) 
mag naar het oordeel van de Commissie nooit tot gevolg hebben: 

- dat de architect de 10-jarige aansprakelijkheid (art. 1792 B.W.), die van openbare orde is, 
beperkt of uitsluit. 

- Dat de aansprakelijkheid voor persoonlijke opzettelijke fouten  wordt beperkt of 
uitgesloten; 

- Dat de architect zijn aansprakelijkheid voor één van diens essentiële contractuele 
verplichtingen op ongepaste wijze uitsluit of beperkt. Bedingen die bijvoorbeeld tot 
gevolg hebben dat de architect zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor iedere fout 
van de architect die medebepalend zou geweest zijn voor een gebrek inzake 
geluidsakoestiek, zijn in strijd met artikel 1.b) van de lijst bij de wet vrije beroepen. 
 
De Commissie wijst in dat opzicht vooral op hypotheses die niet gedekt zijn door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en waarvoor dan wel een contractuele uitsluiting 
bedongen is in het contract tussen de architect en zijn cliënt, de bouwheer. 

 
 
B. Bespreking van de verschillende aangetroffen clausules 
 
a) Draagwijdte van de door de architect uit te voeren controles- verwerking van materialen 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De controle houdt geen bestendig toezicht of leiding van de werken in en is een nazicht van wat 
de aannemer heeft uitgevoerd of op dat ogenblik uitvoert.  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. De 
ontwerper  kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge van 
zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of gewijzigd worden. De ontwerper is 
evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke vertraging te wijten aan of gevolgen van de 
weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen.” 
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De Commissie merkt vooreerst wordt dat deze bepaling voorkomt in de overeenkomst waarin 
tevens is bedongen dat de architect zijn opdracht heeft vervuld indien hij een minimum aantal 
keren de werf bezocht. Die bepalingen moeten dus samen worden gelezen. 
 
De Commissie heeft geen enkel probleem met de eerste zin die, zoals de organisaties terecht 
stellen, een contractuele weergave is van de vaste rechtspraak ter zake31: de controleverplichting 
is inderdaad geen toezichtsverplichting en houdt in dat de architect nagaat of de werken effectief 
conform de plannen worden uitgevoerd, en gelet op zijn vakkennis optreedt wanneer problemen 
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend oplost. 
 
Enkel de tweede zin van deze bepaling stelt probleem. Daar wordt bepaald dat het de aannemer is 
die verantwoordelijk is voor het permanent toezicht op de verwerking van materialen, en de 
ontwerper derhalve niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen (bijvoorbeeld 
afbraak of wijziging) van reeds uitgevoerde werken met op een gebrekkige wijze verwerkte 
materialen. 
 
De Commissie stemt ermee in dat de aannemer in principe aansprakelijk is voor de verwerking 
van de materialen (bijvoorbeeld het maken van cement, slecht gegoten beton). Het behoort echter 
aan de ontwerper om waar dit nodig is uitdrukkelijk voor te schrijven op welke manier bepaalde 
(ongebruikelijke) materialen dienen samengesteld en/of verwerkt te worden. Dit dient 
bijvoorbeeld te gebeuren wanneer de architect nieuwe materialen voorstelt. 
 
De bewoording “permanent toezicht op de verwerking van de materialen” is echter niet 
begrijpelijk. Buiten de omstandigheid dat de architect niet kan instaan voor de gevolgen van de 
weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen, worden eigenlijk twee hypotheses 
geregeld:  
1) de architect heeft enkel een algemene, en geen permanente controletaak op de uitvoering door 
de aannemer; 
2) hij kan niet controleren hoe de materialen verwerkt worden. 
 
 
b) Aansprakelijkheid bij aanbesteding van bepaalde deelaspecten aan gespecialiseerde firma’s 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De ontwerper draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor 
vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de controle op de werken met 
betrekking tot de gespecialiseerde studies 
. 
Zoals de gehoorde organisaties en maatschappijen terecht opmerken, dient een onderscheid 
gemaakt te worden naargelang de overeenkomst tot uitbesteding van bepaalde deelaspecten 
gesloten wordt tussen de opdrachtgever en de betrokken gespecialiseerde firma, dan wel of dit in 
opdracht van de architect gebeurt. De architect draagt uiteraard een grotere verantwoordelijkheid 
in het laatste geval. 
 
Als deze werken tot de taak (verbintenis) van de architect behoren en hij daarvoor een beroep 
doet op gespecialiseerde ondernemingen, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de prestaties – 
doorgaans het ontwerpen en realiseren van bepaalde speciale technieken- die deze door hem 
                                                      
31 Zie hoger, II.1.a) 
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aangestelde derden voor hem verrichten32. Zoals door het Hof van Cassatie werd verduidelijkt33, 
is hij niet enkel aansprakelijk voor de keuze die hij maakt (of die de opdrachtgever maakt met 
instemming van de architect) en dient hij de gespecialiseerde studies te coördineren met zijn 
algemene architectuurplannen, maar dient hij ook in te staan voor de fout van deze aangestelden 
indien hij deze kon vaststellen. 
 
Een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid indien de architect beroep doet op 
gespecialiseerde ondernemingen, die dus onder meer tot gevolg heeft dat zijn aansprakelijkheid 
uitsluit in gevolge een foute keuze, verkeerde coördinatie met het ontwerp, of voor zaken die hij 
gelet op zijn algemene vakkennis kon vaststellen, is in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de 
wet vrije beroepen. 
 
c) aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken 
 
Bijvoorbeeld:  
 
“De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de 
voorlopige oplevering. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze 
ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had 
of had moeten hebben van het gebrek.”  
 
In de rechtspraak wordt aanvaard dat de architect en de aannemer niet enkel aansprakelijk zijn 
voor de gebreken die vallen onder de 10-jarige aansprakelijkheid, doch ook voor de lichte 
verborgen gebreken (bijvoorbeeld waterinfiltratie, centrale verwarming, akoestiek).  
 
Voor zover men zich houdt aan de strikte interpretatie van het artikel 1792 B.W., zijn enkel de 
gebreken die de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen, gedekt door de 10-jarige 
aansprakelijkheid en zijn alle andere gebreken na één jaar niet meer gedekt. Zulks betekent 
bijvoorbeeld dat het niet-functioneren van de centrale verwarming die 25.000 € heeft gekost reeds 
na één jaar, niet meer gedekt is. 
 
Dergelijke beperkingen in de tijd zijn onrechtmatig in de zin van art. 1.b) bijlage Wet vrije 
beroepen. 
 
Daarentegen zullen dergelijke gebreken bij een ruime interpretatie van art. 1792 B.W. ook gedekt 
zijn gedurende een termijn van 10 jaar. De overige niet-gedekte gebreken zullen de lichte 
verborgen gebreken uitmaken (zoals deuren die niet goed sluiten).  
 
De Commissie besluit hieruit dat de beperking tot één jaar na de voorlopige oplevering van lichte 
gebreken die niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid (art. 1792 B.W.) vallen, onrechtmatig is in 
de zin van artikel 1.b) van de bijlage bij de wet vrije beroepen.  
 
Een termijn van 3 jaren na de voorlopige oplevering van de opgesomde mogelijke gebreken, 
zoals voorgesteld door één van de gehoorde organisaties, lijkt de Commissie redelijker. 
 
d) aansprakelijkheid voor hinder uit nabuurschap 

                                                      
32 Zie tevens C.O.B. 20, 5 mei 2006, Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat, p. 11 
(punt B.3) 
33 Zie Cass. 3 maart 1978, Pas., I, p. 759-763 
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Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwerper nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit 
hoofde van hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). 
 
Dit beding kan ertoe strekken dat de bouwheer zich nooit zou kunnen keren tegen de architect 
indien hij door zijn buur zou worden gedagvaard wegens hinder uit nabuurschap. Er wordt hierbij 
opgemerkt dat hinder uit nabuurschap in het algemeen uitgesloten wordt uit de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
In de mate aan de architect hieromtrent een fout zou kunnen worden aangerekend en het beding 
strekt tot uitsluiting van die fout, is dit beding in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de wet 
vrije beroepen. De situatie zou anders zijn mocht er bepaald zijn dat de bouwheer die wordt 
aangesproken op grond van hinder uit nabuurschap zich enkel kan wenden tot de architect indien 
kan worden aangetoond dat een fout van de architect  de oorzaak is van de situatie die tot de eis  
van hinder leidt. Een dergelijke aanpassing wordt aanvaard door de gehoorde organisaties en 
maatschappijen. 
 
e) In solidum-gehoudenheid 
 

i) begrip: 
 
 
1. De in solidum-aansprakelijkheid van een architect samen met mede-aansprakelijken 
(aannemers, studiebureaus, e.a.) tegenover de schadelijdende bouwheer, wordt door de rechter in 
zijn vonnis vastgesteld, nadat hij geoordeeld heeft over de fouten van de onderscheiden “daders”, 
over de schade en over het oorzakelijk verband. Men spreekt dan ook beter van de “figuur van de 
in solidum-gehoudenheid”; er is pas echt “in solidum-aansprakelijkheid” als er een rechterlijke 
beslissing is geveld in die zin.    
 
Opdat een rechter de in solidum-gehoudenheid van diverse aansprakelijken zou toepassen ten 
voordele van de schadelijder, is een schade vereist die voortvloeit uit samenlopende, doch 
onderscheiden fouten, van verschillende daders. Er is, volgens het Hof van Cassatie, sprake van 
samenlopende fouten (fautes concurrentes) wanneer één enkele schade veroorzaakt wordt door de 
onderscheiden fouten van verschillende daders en elke fout noodzakelijk heeft bijgedragen tot de 
schade zoals zij zich heeft voorgedaanDe onderscheiden fouten van de onderscheiden daders 
lopen als het ware samen in één en dezelfde schade. Zonder de fout van elkeen, zou de schade 
zich niet op die wijze hebben voorgedaan.  
De in solidum gehoudenheid betekent dan concreet dat elke dader aansprakelijk wordt gesteld 
voor het geheel van de schade in zijn relatie tot de schadelijder. In hun onderlinge relatie moeten 
de mede-aansprakelijken trachten om het aandeel van elkeen aan te tonen in het ontstaan van de 
schade. Onderling hebben zij dus een regres of een verhaal zodat zij uiteindelijk maar betalen 
voor hun aandeel in de schade.  
 
Een architect die in solidum aansprakelijk gesteld wordt samen met een studiebureau en een 
aannemer, zal dus aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen fout, 
vermits de schade niet zonder zijn fout op dezelfde wijze zou zijn ontstaan. Heeft een architect 
een fout gepleegd die op zich alléén een welbepaalde schade heeft veroorzaakt die op generlei 
wijze mede veroorzaakt is door andermans fout, dan zal er geen in solidum gehoudenheid kunnen 
ontstaan en is hij alléén aansprakelijk voor die welbepaalde schade.   
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2. De in solidum-gehoudenheid is aanvaard sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 15 
februari 1974 34. Zij steunt op de regel dat elke verwekker van eenzelfde schade jegens het 
slachtoffer gehouden is tot de integrale vergoeding van de schade, ongeacht de zwaarwichtigheid 
van zijn fout. De figuur komt ook tegemoet aan  wens om aan de benadeelde een bijzondere 
waarborg toe te kennen bij pluraliteit van aansprakelijken: elke dader kan aangesproken voor het 
geheel door de schadelijder, terwijl de betalende dader nadien een verhaal moet uitoefenen tegen 
de mede-aansprakelijken. Dit verkleint het insolventierisico voor de schadelijder (door 
verschuiving naar de co-debiteurs) en biedt een processueel voordeel. 
 
 
Toelichting: 
 
Het Hof van Cassatie definieert in zijn arrest van 15 februari 197435 de in solidum 
aansprakelijkheid als volgt: 
 
« Wanneer een schade haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene 
personen en wanneer zonder de fout van een van hen de fouten van ieder van de anderen niet zou 
hebben volstaan om de schade te veroorzaken, is elk van hen, ook in geval van fout begaan in het 
vervullen van contractuele verplichtingen, jegens het slachtoffer gehouden de gehele schade te 
vergoeden ; het is hierbij niet vereist dat de rechter de onmogelijkheid zou vaststellen om de 
verhouding te bepalen waarin de fout van elk van de aangesproken partijen tot de schade heeft 
bijgedragen, noch dat het om een schending zou gaan die uit een zelfde contractuele verbintenis 
is ontstaan ». 
 
Het Hof van Beroep te Brussel36 bevestigt dat het hier gaat om een eigen fout van de architect:  
 
“Eu égard à la théorie de l’équivalence des conditions qui, dans notre système juridique régit la 
causalité entre une faute et un dommage, chacune des fautes qui a contribué à causer un même 
dommage est censée l’avoir, à elle seule causée. 
 
Lorsque des fautes concurrentes de l’architecte et de l’entrepreneur sont établies, la faute de 
chacun d’eux est la cause de l’entier dommage et chacun d’eux est tenu, à l’égard de la victime, à 
réparer intégralement. 
L’architecte est alors tenu de réparer la totalité du dommage qui résulte de sa faute, même si la 
faute de l’entrepreneur a également contribué à le causer. 
 
Dans ce cas, l’architecte ne supporte pas la réparation du dommage qui incombe à 
l’entrepreneur, mais répare exclusivement le dommage qui résulte des fautes qui lui sont 
personnellement imputables. »37 
 
 

                                                      
  34 Cass. 15 februari 1974,  R.W., 1973-74, p. 1715 e.v. met concl. Adv.-Gen. Dumon; , Pas., 1974, I, p. 
633; R.C.J.B., 1975, p. 239, met noot J.-L. Fagnart. Zie ook Cass., 2 oktober 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 1-
8. 
35 Rev. crit., 1975, p. 229 
36 Brussel, 12 oktober 2001, J.L.M.B. 2002/17, p. 718 : verwerpt de exoneratie. 
37 Zie voor een ander voorbeeld van in solidum-gehoudenheid van een architect,  een producent en een 
verdeler van vezelplaten Gent 26 november 1993, R.W., 1994-95, 1438. Voor andere voorbeelden zie: R. 
KRUITHOF e.a., “Overzicht”, T.P.R., 1994, nr. 10. 
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ii) Voorbeelden van aangetroffen contractuele uitsluitingen m.b.t. de in solidum-
gehoudenheid 

 
 
Clausules die de Commissie aantrof: 
 
“Er is wederzijds aangenomen dat de ontwerper geen enkele aansprakelijkheid in solidum draagt 
met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de 
opdrachtgever.” 
 
« Indien de opdrachtgever een schade zou oplopen ingevolge samenlopende fouten van diverse 
bij de oprichting van het te ontwerpen gebouw betrokken partijen (architect, aannemer, 
leveranciers en fabrikanten van materialen, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren enz.) kan de 
opdrachtgever ieder betrokkene tot gehele vergoeding aanspreken indien zonder de fout van één 
van hen de schade zich niet zou voorgedaan hebben zoals ze in concreto voordoet 
(aansprakelijkheid in solidum). Partijen komen in afwijking hiervan uitdrukkelijk overeen dat 
dergelijke aansprakelijkheid in solidum tussen hen contractueel wordt uitgesloten zodat de 
opdrachtgever van de architect slechts schadevergoeding kan vorderen in de mate de fout van de 
architect de schade heeft veroorzaakt o.m. rekening houdend met de ernst van de fout van de 
architect en voor het overige zijn schade dient te verhalen op de overige betrokkenen die een fout 
begingen.” 
 
“L’architecte n’assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres 
intervenants à l’acte de bâtir. En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage, 
l’architecte sera tenu à réparer uniquement le dommage causé par sa faute à concurrence du 
pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. » 
 
 
“De architect is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor fouten begaan door andere bouwpartners”. 
 

iii) Bespreking geoorloofdheid: 
 

De regelen van de aansprakelijkheid  zijn  niet van openbare orde. Partijen kunnen er in principe 
in het gemene recht van afwijken in overeenkomsten.  
 
Contractuele uitsluiting van in solidum aansprakelijkheid brengt dan mee dat de rechter de 
regeling van de bijdrage van ieder van de veroorzakers van de schade, zoals zij t.o.v. mekaar 
zouden moeten bijdragen in de vergoeding, “naar voren schuift” in de beslissingen. De rechter  
zal dan degene die de in solidum aansprakelijkheid contractueel uitsloot in een overeenkomst met 
de partij die (nu) de schade lijdt,  individueel veroordelen tot een vergoeding waarvan de rechter 
meent dat die in het concrete geval passend en billijk is. 
 
 
Er worden kennelijk twee soorten van clausules gehanteerd ter afwijzing van in solidum 
aansprakelijkheid: 
 
1) bedingen waarbij men stelt enkel voor zijn eigen fouten aansprakelijk te zijn:  
 
“De architect is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor fouten begaan door andere bouwpartners”. 
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Zoals reeds hoger besproken, gaat het ook bij in solidum-aansprakelijkheid om een eigen fout, en 
betekent dit dus geen exoneratie voor fouten  die men niet zelf heeft begaan. Dit is ook het geval 
met de clausule waarin gesteld wordt dat de architect niet instaat voor de geldelijke gevolgen van 
vergissingen en fouten begaan door andere tussenkomende partijen in het bouwproces. 
 
2) bedingen waarbij men stelt dat de aansprakelijkheid in solidum bij samenlopende fouten 
wordt uitgesloten: 
 
“Partijen komen in afwijking hiervan uitdrukkelijk overeen dat dergelijke aansprakelijkheid in 
solidum tussen hen contractueel wordt uitgesloten zodat de opdrachtgever van de architect 
slechts schadevergoeding kan vorderen in de mate de fout van de architect de schade heeft 
veroorzaakt o.m. rekening houdend met de ernst van de fout van de architect en voor het overige 
zijn schade dient te verhalen op de overige betrokkenen die een fout begingen.” 
 
« En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage, l’architecte sera tenu à réparer 
uniquement le dommage causé par sa faute à concurrence du pourcentage correspondant au 
degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. » 
 
« Il (l’architecte) n’assume aucune responsabilité ‘in solidum’ avec d’autres intervenants. » 
 
Wanneer de opstellers hiermee beogen dat zij slechts voor hun eigen fout kunnen aangesproken 
worden, is er geen probleem voor zover hun aandeel kan worden bepaald. 
Bij een in solidum aansprakelijkheid kan men deze opsplitsing nu echter niet maken gezien de 
fout van elkeen de schade heeft veroorzaakt in haar totaliteit. Maar ook dan leidt de clausule niet 
tot uitsluiting van aansprakelijkheid: de rechter die gevolg geeft aan de clausule die de in solidum 
aansprakelijkheid afwijst, bepaalt vervolgens zelf de vergoeding (ex aequo et bono) die moet 
worden betaald door wie zich op het voordeel van de afwijzing  van de in solidum 
aansprakelijkheid  beroept. 
 
Daarentegen is het wel zinvol om zijn eigen aansprakelijkheid te beperken, al dan niet bij 
samenlopende fouten. Maar een aansprakelijkheidsbeperking is slechts geldig indien men zich 
houdt binnen de wettelijke grenzen (zie hoger A. Algemeen).  
 

iv) Standpunt van de Commissie 
 

1) Draagwijdte van uitsluiting van in solidum-gehoudenheid 
 

Een contractuele uitsluiting van de in solidum-gehoudenheid (obligatio) gaat minder ver dan 
algemeen aangenomen. 
 
De Commissie merkt vooreerst op38 dat de bedingen inzake uitsluiting van ‘in solidum’-
aansprakelijkheid veelal verkeerd geïnterpreteerd worden.  
 
Ze wijst in dit opzicht op de volgende punten: 
 

- In solidum-aansprakelijkheid van een architect betekent niet dat hij aansprakelijk is voor 
fouten van andere actoren; de in solidum-aansprakelijkheid veronderstelt daarentegen 
steeds een fout van de architect zelf die, samen met andere fouten van andere actoren, de 

                                                      
38 Dit is reeds uitgebreid besproken hierboven, in punt iii). 
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schade mede veroorzaakt. Bedingen dat een architect enkel voor eigen fouten 
aansprakelijk is dus niet pertinent omdat dit strookt met onze regels van 
aansprakelijkheid.   

 
- Men kan de bevoegdheid van de rechter om op soevereine wijze de fouten te beoordelen, 

hun samenlopend karakter, en hun invloed op de schade (oorzakelijk verband), niet 
beperken. Een contractueel beding kan geen afbreuk doen aan deze soevereine 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter. In voorkomend geval zal de rechter ex aequo et 
bono ieders deel bepalen van het herstel  dat  de schadelijder zal krijgen.. 

 
 

2) Duidelijkheid en begrijpelijkheid 
 
De Commissie merkt op dat de duidelijkheid en begrijpelijkheid van contracten vereist dat een 
klaar onderscheid moet worden gemaakt in de contracten tussen enerzijds het afwijzen van de in 
solidum aansprakelijkheid en anderzijds de aansprakelijkheidsbeperkingen, bijv. tot grove of 
opzettelijke fout. 
 
Het moet ook worden vermeden dat het afwijzen van de in solidum aansprakelijkheid de 
consument zou doen geloven dat hij niet de verschillende partijen die samen de schade kunnen 
hebben veroorzaakt in één geding kan aanspreken, maar dat hij integendeel verschillende 
procedures zou moeten instellen. 
 
 
f) aansprakelijkheid inzake budgetoverschrijding 
 
De bedingen met betrekking tot de budgetraming werden reeds besproken in rubriek II. Er wordt 
verwezen naar de bespreking in rubriek II. 
 
 
g) Aansprakelijkheid m.b.t. gebreken aan materialen 
 
Bijvoorbeeld:   
 
De ontwerper kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de 
verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking. 
 
Zoals werd opgeworpen tijdens de hoorvergaderingen, is de architect in de regel niet 
aansprakelijk voor de verborgen gebreken aan (te verwerken) materialen, en mag hij ervan 
uitgaan dat de materialen die gebruikt worden, aan de voorgeschreven normen voldoen. 
 
De Commissie stelt zich wel vragen bij de bewoording “opgelegde verwerking”, en verwijst in dit 
opzicht mede naar punt a) van de bespreking van de bepalingen in verband met de 
aansprakelijkheid van de architect. In de mate de architect een informatieverplichting heeft en/of 
specifieke instructies heeft gegeven m.b.t. bepaalde materialen in het lastenboek, draagt hij wel 
verantwoordelijkheid met betrekking tot verborgen gebreken die het gevolg zijn van een 
dergelijke tussenkomst. In dat geval is deze bepaling wel in strijd met artikel 1.b) van de lijst bij 
de wet vrije beroepen. 
 
 
h) Aansprakelijkheidsbeperking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
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Bijvoorbeeld: 
 
De ontwerper voornoemd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van huidige 
overeenkomst verzekerd bij de maatschappij…en dit conform de bepalingen van het KB van 25 
april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de 
bescherming van het beroep van architect.  
 
De Commissie stelt vast dat in de haar voorgelegde contracten er doorgaans een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking voorkomt. De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar Advies op 
een modelovereenkomst dienstverlening advocaat39, waar dit soort 
aansprakelijkheidsbeperkingen reeds besproken werd. 
 
Wil de architect zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt beperken tot wat geldt in zijn 
beroepsaansprakelijkheidspolis, dan dient hij de cliënt duidelijk te informeren over de essentiële 
elementen van deze polis. De verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de schadevergoeding 
en de belangrijkste uitzonderingen dienen hierbij duidelijk te worden meegedeeld zodat de cliënt 
op voorhand (voor het sluiten van de overeenkomst) kan weten op welke beperkingen hij kan 
stoten Om op de beperkingen van bepalingen van het verzekeringscontract een beroep te kunnen 
doen is verder vereist dat die bepalingen bij de overeenkomst met de cliënt zijn gevoegd. Een 
‘passieve’ verwijzing naar de omstandigheid dat een kopie van deze voorwaarden op eerste 
verzoek wordt overgemaakt aan de cliënt is in ieder geval niet voldoende om ze tegenstelbaar te 
maken aan de cliënt. 
 
i) kosten van juridische, technische en andere bijstand in geval van betwisting 
 
 
Bijvoorbeeld:  
De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering 
van deze overeenkomst elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en 
andere raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen 
schade.  De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en 
erelonen van juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij het bouwgebeuren betrokken zijn. 

 
Zoals deze clausule is geformuleerd, worden hier niet enkel de kosten volgende uit een 
gerechtelijke procedure, maar ook deze volgend uit een buitengerechtelijke of minnelijke regeling 
van betwistingen, voordat er eventueel sprake zou zijn van een gerechteljke procedure, geregeld. 
  
Wat de kosten van juridische bijstand bij een gerechtelijke procedure betreft, wijst de Commissie 
vooreerst op de strijdigheid van deze regeling met de regeling van artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek (rechtsplegingsvergoeding voor de in het gelijk gestelde partij).  
 
Wat de gehoudenheid voor kosten inzake ‘technische bijstand’ betreft waarop andere partijen een 
beroep hebben op gedaan, kán het principe dat iedere partij gehouden is tot haar eigen kosten 
voor de vaststelling van bepaalde vermeende onregelmatigheden, een beletsel of een 
belemmering van het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering uitmaken 
(artikel 1.q) van de lijst bij de wet vrije beroepen). De Commissie herinnert er in dit opzicht aan 
                                                      
39 C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 13-14 (B.6. 
Aansprakelijkheid). 
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dat de eerstelijns technische bijstandstaak (in het kader van de controle op de uitvoering van de 
werken) op de architect rust, en verwijst naar de bespreking van bedingen die ertoe leiden dat 
bepaalde wettelijke taken van de architect op de cliënt worden gelegd. 
 
De concrete omstandigheden waarin men een beroep doet op technische raadgevers, de noodzaak 
tot bepaalde technische vaststellingen, en de proportionaliteit (verhouding kost- meerwaarde) van 
een bepaalde tussenkomst, spelen een belangrijke rol bij de beoordeling. 
 
 
V. Stilzwijgend akkoord in bepaalde gevallen 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Van elk werfbezoek zal een genummerd verslag worden opgesteld dat aan alle belanghebbenden 
zal bezorgd worden. De mededeling per fax of e-mail geldt als bewijs van verzending.  
Afwezigheid van reactie binnen de 5 werkdagen geldt als definitieve aanvaarding.  
 
Een werfverslag zal normaal gezien enkel betrekking hebben op de stand van zaken van, en de 
vaststellingen naar aanleiding van, de uitvoering van de werken. Een efficiënte procedure voor 
het nazicht op de voortgang der werken is noodzakelijk, en in dat opzicht vervult een dergelijke 
contractsbepaling een nuttige functie. 
 
In de praktijk komt het echter voor dat tijdens de uitvoering ook wijzigingen van bepaalde 
overeengekomen werken (dienen te) worden voorgesteld, en het dus niet enkel gaat om 
vaststellingen en kleine technische aanpassingen. De bewoording “werfbezoek” is trouwens 
ruimer dan de term “werfvergadering”. 
 
De Commissie wijst opnieuw40 naar artikel 1793 van het B.W., dat hoewel van aanvullend recht, 
toch een richtsnoer is bij de beoordeling van het evenwicht in de respectieve rechten en 
verbintenissen van de contractspartijen. Bij aanneming tegen vaste prijs is voor veranderingen in 
principe een schriftelijke toestemming nodig. De Commissie wijst eveneens op de controletaak 
van de architect bij ieder werfbezoek: op hem wegen bepaalde verificatieverplichtingen tijdens 
het werfbezoek. De architect heeft tevens een actieve informatieverplichting: hij dient de cliënt 
uitdrukkelijk te wijzen op die punten die afwijken van een normale uitvoering van het 
bouwcontract. 
 
In de mate de procedure van goedkeuring bij afwezigheid van reactie binnen de 5 dagen ook 
betrekking zou hebben op essentiële wijzigingen aan de overeenkomst waarvoor de toestemming 
van de cliënt/bouwheer is vereist, vormt deze bepaling een inbreuk op de artikelen 1.k) en 1.m) 
van de lijst in bijlage bij de wet vrije beroepen. Met “essentiële wijzigingen” of “kenmerken” 
wordt gedoeld op de elementen van de overeenkomst die essentieel zijn vanuit het oogpunt van 
de consument. Belangrijke wijzigingen aan het bouwontwerp vallen hieronder. 
 
 
VI. Auteursrechten 
 
Bijvoorbeeld: 
 

                                                      
40 Zie ook de rubriek II. Budget. 
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1. Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de ontwerper alle intellectuele 
eigendomsrechten op de plannen, studies, voorontwerpen, en het werk. Hij heeft het exclusieve 
recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en 
van het werk. 
 
2. De architect geniet van de auteursrechten conform de Europese richtlijnen.  
Op zijn kosten mag hij zijn naam aanbrengen op het werk. 
 
Toelichting: 
 
Het auteursrecht, dat de ‘uitdrukking van een creatie’ beschermt kan, op architecten toegepast, op 
4 aspecten betrekking hebben: 
 

1. Paterniteitsrecht of het morele recht. 
 
Hier gaat het om het recht om het auteursschap kenbaar te maken. De auteur heeft dat recht. De 
wijze waarop het wordt uitgeoefend, kan worden geregeld bij overeenkomst. 
 

2. Recht op openbaarmaking, reproductierecht 
 
De architect bedingt hierbij dat hij het recht heeft om het werk te reproduceren. Hij kan hetzelfde 
ontwerp gebruiken voor een ander bouwwerk.  
 
 

3. documenten van het werk 
 
D.w.z. dat de architect zich het exclusief recht toeëigent om de documenten van het gebouw te 
gebruiken. De Commissie meent dat het totaal uitgesloten is dat een architect zich het recht 
toeëigent om met uitsluiting van anderen de plannen nadien te gebruiken voor werken die aan het 
bouwwerk zouden moeten worden gedaan. 
 

4. Het bedingen dat achteraf geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan het ontwerp.  
 
Bijvoorbeeld: zelfs voor het planten van een boom is het akkoord van de architect nodig. Dit valt 
onder het auteursrecht, maar ook hier moet dit duidelijk bedongen worden. 
 
Toegepast op het eerste voorbeeld: 
 

Het reproductierecht wordt hier uitdrukkelijk bedongen, wat mogelijk is in de mate de 
bouwheer hier uitdrukkelijk wordt op gewezen. Er wordt echter ook gestipuleerd dat de 
architect als enige de documenten van het werk mag gebruiken (zie punt 3). Dit leidt tot 
een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de 
contractspartijen, en is strijdig met de algemene norm (artikel 7, § 2, van de wet vrije 
beroepen). 
 
Het tweede voorbeeld stelt geen enkel probleem. 

 
VII. Wijzigingen aan het ontwerp en financiële gevolgen 
 
 
Bijvoorbeeld: 
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Wanneer grondige wijzigingen door de opdrachtgever aan het programma worden aangebracht 
of zich voordoen aan de basisgegevens en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak 
zijnde definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ontwerper 
aanspraak maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden 
werk. 
 
Bespreking: 
 
Deze bepaling behandelt de financiële gevolgen van een aanpassing van het ‘ontwerp’ als een 
gevolg van grondige wijzigingen aangebracht aan de basisgegevens.  
 
Uit de bepaling blijkt niet duidelijk wie aan de oorsprong van deze wijzigingen ligt. Dit kan de 
opdrachtgever zijn (zoals uitdrukkelijk bedongen), maar het kan ook meer in het algemeen gaan 
om een wijziging aan de basisgegevens waarbij niet wordt verduidelijkt wie aan de oorsprong van 
deze wijziging ligt: als de ontwerper de oorzaak ervan is, kan dit niet.  
 
De term “basisgegevens” is bovendien niet duidelijk. Gaat het hier om de materiële uitvoering, de 
indeling van het gebouw, veranderingen aan de fundering? 
 
Door de auteurs van deze bepaling wordt verduidelijkt dat het hier gaat om de 
stedenbouwkundige vergunning enerzijds, en anderzijds wijzigingen die het gevolg zijn van 
uitgevoerde studies, zoals bijvoorbeeld de resultaten van een sonderingsverslag waaruit blijkt dat 
extra fundering nodig is. 
 
Besluit: 
 
In de besproken bepaling is de term “basisgegevens” onduidelijk en wordt ze beter gedefinieerd. 
Wat de oorzaak van de wijziging aan de basisgegevens betreft, zou best verduidelijkt worden dat 
deze niet aan de architect toerekenbaar mogen zijn. 
 
 
Voorstel tot aanpassing door de auteurs: 
 
De betrokken auteurs stellen daarom voor deze clausule als volgt te verduidelijken: 
“Wanneer grondige wijzigingen door de opdrachtgever aan het programma worden aangebracht 
of wijzigingen die zich voordoen ten gevolge van vereisten die worden opgelegd door de 
vergunningverlenende overheid of de studie van de bodem in de mate waarin zij niet aan de 
architect toerekenbaar zijn, en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde 
definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ontwerper aanspraak 
maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden werk.” 
 
 

VIII. Termijnverlengingen 
 
In de onderzochte contracten komen bedingen voor die de architect/ontwerper het recht 
toekennen om een bijkomend ereloon te vragen bij verlenging van de uitvoeringstermijn van de 
werken, te wijten aan de aannemer of de opdrachtgever zelf. 
 
Bijvoorbeeld: 
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Indien een uitvoeringstermijn met ten minste zes maanden verlengd wordt door vertraging 
veroorzaakt door de opdrachtgever en / of de aannemer, mag de ontwerper een bijkomende 
ereloonvergoeding vragen aan de van kracht zijnde vergoedingen per uur op het ogenblik van de 
prestatie. 
 
Commentaar: 
 
1.  Zelfs al gaat het om vertragingen veroorzaakt door de opdrachtgever of de aannemer, toch 

dient de architect aan te geven op basis van welke elementen een bijkomende 
ereloonvergoeding verschuldigd is. 

 
 De volgende toevoeging wordt in dit opzicht aanbevolen: “…mag de ontwerper een 

bijkomende ereloonvergoeding vragen voor de hierdoor gecreëerde meerprestaties…” 
 

2.  De bijkomende vergoedingen in het geciteerde voorbeeld worden berekend volgens de “van 
kracht zijnde vergoedingen op het ogenblik van de prestatie”. 

 
Dit prijsbeding is onbegrijpelijk voor de tegenpartij in een contract waarbij een vijftal soorten 
vergoedingen aan bod komen waarvan sommige niet per uur berekend zijn. 

 
 
De Commissie besluit met betrekking tot dit punt dat de architect dient te verantwoorden waarop 
hij zijn bijkomende ereloonvergoeding grondt, en dient aan te geven op welke elementen hij dit 
bijkomend ereloon baseert.  
 
 
IX. Verplichtingen van de opdrachtgever 
 
a) verplichting tot kennisgeving van het uitzetten van het gebouw door de opdrachtgever 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever moet, vooraleer de werken aan te vatten, de ontwerper schriftelijk in kennis 
stellen van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, het uitzetten van het gebouw 
door de aannemer en van de aanvang van de werken. 
 
De architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering die hun 
oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. 
 
Het uitzetten van het gebouw betreft de eerste materiële daad bij het oprichten van een gebouw. 
De juiste inplanting van het gebouw betreft een belangrijke handeling vanwege de aannemer, en 
is dus ook belangrijk in het kader van de taak tot controle op de uitvoering der werken door de 
architect. Algemener gesteld wordt van de architect verwacht dat hij zich op de hoogte houdt van 
de staat van de werkzaamheden. 
 
Door de gehoorde organisaties en maatschappijen werd in dit verband opgemerkt dat in veel 
gevallen enkel de bouwheer in kennis wordt gesteld, bijvoorbeeld inzake het afleveren van de 
stedenbouwkundige vergunning. In die gevallen is het bijgevolg nodig dat de architect door de 
bouwheer hiervan in kennis wordt gesteld. Er wordt evenwel erkend dat de aanwezigheid van de 
architect bij het uitzetten van het gebouw inderdaad onontbeerlijk is. 
 

M&D Seminars 43



Wat de kennisgeving van de aflevering van beslissingen inzake ruimtelijke ordening betreft, wijst 
de Commissie evenwel op de nieuwe regelen ter zake in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook de architect zou krachtens deze nieuwe regelen mede worden ingelicht over het 
afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Dit is echter niet altijd het geval. 
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om in de tweede zin van het geschetste voorbeeld, en in alle 
gelijkaardige bedingen toe te voegen dat “[de architect niet aansprakelijk kan worden gehouden 
voor gebreken in de uitvoering die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de 
schriftelijke kennisgeving] met betrekking tot beslissingen of handelingen waarvan hij geen 
kennis had”. 
 
 
b) keuze van bekwame uitvoerders door de opdrachtgever 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen 
toevertrouwde werken en van registratie kunnen voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid 
van de registratie en de controle ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn ten laste van de 
opdrachtgever. Hij zal enkel werken met geregistreerde aannemers. Alle gevolgen van de niet-
registratie of van het verlies ervan zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
Er wordt door de gehoorde organisaties terecht op gewezen dat de architect enkel een 
adviesverplichting heeft omtrent de keuze van de aannemer, en hij dus niet aansprakelijk gesteld 
kan worden indien ondanks zijn raad, de bouwheer toch wil werken met een aannemer die werd 
afgeraden door de architect. 
 
De Commissie is niettemin van oordeel dat de omstandigheid dat de opdrachtgever volledig 
aansprakelijk wordt gesteld voor wijzigingen in het statuut en de solvabiliteit van de aannemer ná 
zijn keuze, en het feit dat de architect een adviserende rol heeft, ertoe leidt dat deze bepaling een 
kennelijk onevenwicht in de respectieve rechten en verplichtingen creëert ten nadele van de cliënt 
(art. 7, § 2, wet vrije beroepen). Iedere verantwoordelijkheid ter zake wordt namelijk op de 
bouwheer gelegd. 
 
c) verplichting om tijdig de nodige fondsen ter beschikking te stellen 
 
Bijvoorbeeld: 
« Le budget, hors taxes et honoraires, du maître de l’ouvrage correspond à une valeur de l’ordre 
de …Ce montant n’est donné qu’à titre indicatif et le maître de l’ouvrage reconnaît disposer en 
temps voulu du budget nécessaire pour financer les travaux ainsi que leur étude. » 
 
« De opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze 
overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten na te komen. » 
 
Bespreking: 
 
In de onderzochte contracten komt doorgaans een strikte bepaling voor inzake de verplichting om 
als bouwheer tijdig de nodige fondsen ter beschikking te stellen teneinde de overeenkomst met de 
aannemer en de architect correct na te komen. Daarnaast worden de contractsbepalingen inzake 
het geraamde budget te soepel geformuleerd (zie rubriek II). In onderhavig voorbeeld wordt 
bijvoorbeeld gesteld dat het budget louter indicatief is, terwijl de bouwheer ten allen tijde tijdig 
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de nodige fondsen ter beschikking dient te stellen tot nakoming van de aannemingsovereenkomst 
en de overeenkomst met de architect. 
 
Besluit: 
 
De combinatie van enerzijds bedingen die bepalen dat het budget ‘indicatief’ is, en anderzijds 
bedingen die de verplichting om de nodige fondsen tijdig ter beschikking te stellen strikt 
formuleren, creëert een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. 
  
d) rol van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de ontwerper en geeft geen 
richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de ontwerper. De 
opdrachtgever zal de aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de 
ontwerper niet opvolgt. 
 
Bespreking: 
 
Met betrekking tot de geciteerde bepaling oordeelt de Commissie dat deze bepaling op zich niet 
onrechtmatig is. Deze bepaling doet immers geen afbreuk aan de controletaak van de architect op 
de uitvoering van de werken.  
 
De Commissie wijst erop dat het aan de architect toekomt om de bouwheer instructies te geven 
teneinde de aannemer desgevallend in gebreke te stellen. 
 
 
X. Beëindiging van de overeenkomst 
 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Dan  
betaalt hij aan de ontwerper het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de  
gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20 % bedraagt van het ereloon 
verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de ontwerper en dit gezien de  
algemene kosten van het bureau. 
 
Bespreking: 
 
Bij beëindiging door de bouwheer is deze naast het ereloon voor de uitgevoerde werken, nog 
gehouden tot minimaal 20% van het ereloon verschuldigd voor het overblijvende deel van de 
opdracht van de ontwerper als vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en de geleden schade, 
in aanmerking nemende de algemene kosten van het bureau. 
 
Er kan geoordeeld worden dat deze bepaling de bevoegdheid toekent aan de opdrachtgever om de 
overeenkomst te beëindigen mits het betalen van een opzegvergoeding, zonder dat hiervoor enige 
motivering vereist is. Het gaat bijgevolg om een opzegbeding. 
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Of de bedongen opzegvergoeding een redelijke vergoeding vormt voor het nadeel geleden door 
de tegenpartij in gevolge het uitoefenen van dit beëindigingsrecht door de opdrachtgever, hangt 
vooral af van hoeveel er reeds betaald is in concreto. Er kan niet gesteld worden dat de bedongen 
opzegvergoeding in de regel kennelijk niet overeenstemt met het door de opzeg geleden nadeel. 
 
De Commissie wijst daarnaast op de regel dat de architect bij de uitoefening van dit recht niet 
kennelijk meer voordeel mag halen uit het verdwijnen van de overeenkomst dan bij de 
instandhouding van de overeenkomst. 
 
 
XI. Geschillenregeling, arbitragebedingen en toepasselijk recht 
 
a) Arbitragebedingen 
 

- Provinciale Kamers van de Orde (ereloon)  
 
Zoals hoger besproken, wordt krachtens de artikelen 18 en 19 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten aan de Provinciale Kamers (de Raden van de Orde) de 
bevoegdheid toegekend om toezicht te houden over de naleving van de Plichtenleer (art. 19), 
waarbij iedere inbreuk op wetten en reglementen ter bescherming van de titel en van het beroep 
van architect aan de Hoven en Rechtbanken worden medegedeeld. Artikel 18 van deze wet 
verleent de Raden de bevoegdheid om op gezamenlijk verzoek van de partijen het ereloon vast te 
stellen, en om de Hoven en Rechtbanken van advies te dienen over de wijze van vaststelling en 
het bedrag van de erelonen. Deze Raden kunnen dit ook ambtshalve doen, bij ernstige 
tekortkoming van de beroepsplicht. 
 
Deze bevoegdheid wordt soms weergegeven in de contractsvoorwaarden. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“Alleen de gewone rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen tussen partijen te beslechten. 
Overeenkomstig de wet van 26 juni 1963, kan de Provinciale Raad van de Orde op verzoek van 
de partijen de geschillen over ereloon beslechten.”  
 
“Il est rappelé que la loi du 26 juin 1963 créant l’ordre des Architectes prescrit, en son article 
18, que le conseil de l’ordre: 

- fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties. 
- Donne avis en matière d’honoraires à la demandes des Cours et Tribunaux. » 

 
 
Aangezien aan de cliënt de vrijheid gelaten wordt om geschillen over het ereloon in samenspraak 
met de architect al dan niet voor te leggen aan de Provinciale Raden, is er hier geen sprake van 
belemmering van het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering zoals 
bepaald in artikel 1.q) van de bijlage bij de wet vrije beroepen. 
 

- Arbitragebedingen 
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Naast de uitdrukkelijke keuzevrijheid in hoofde van de cliënt om zijn geschil al dan niet aan een 
buitengerechtelijk orgaan voor te leggen, wijst de Commissie op de minimale principes waaraan 
buitengerechtelijke rechtscolleges bij voorkeur dienen te voldoen41. 
 
b) Bevoegdheidsbedingen 
 
In veel van de onderzochte contracten komen bedingen voor die enkel de rechtbanken van de 
woonplaats van de architect bevoegd verklaren. Dergelijke bedingen kunnen strijdig bevonden 
worden met artikel 1.q) van de bijlage bij de wet vrije beroepen42. Er wordt in dit opzicht aan 
herinnerd dat de architect in essentie een dubbele opdracht heeft: een ontwerpopdracht, en een 
controleopdracht. Voor wat geschillen betreft die betrekking hebben op de controle op de 
uitvoering van het bouwwerk, kan dit naar omstandigheden een kennelijk onevenwicht creëren 
tussen de respectieve rechten en verplichtingen in de zin van artikel 1.q) van de bijlage bij de wet 
vrije beroepen. 
 
Bijvoorbeeld: 
“En cas de recours en justice, seuls les Tribunaux de Bruxelles en langue Française sont 
compétents.” 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 

                                                      
41 Zie o.m. C (2001), 1016, Aanbeveling van de Commissie van 4 april 2001 met betrekking tot de 
beginselen voor de buitengerechtelĳke organen die bĳ de consensuele beslechting van 
consumentengeschillen betrokken zĳn, P.B.E.G., nr. L 109 van 19 april 2001, p. 56-61. 
42 Er wordt hierbij verwezen naar de evolutie ter zake, en met name naar het arrest van het Europese Hof 
van Justitie van 4 juni 2009 (arrest “Pannon”), zaak C-243/08, inz. dictum 3 en ov. 36-44. 
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Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de                     
verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen                                           

(Wet Breyne / Woningbouwwet) 
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Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in
aanbouw zijnde woningen

(B.S., 11 september 1971)
Officiële Duitse vertaling: K.B. 1 maart 1999 (B.S., 27 oktober 1999 (eerste uitg.)).

Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting 1970/1971, document 1017.

Senaat
Zitting 1969/1970, document 639.

Trefwoorden:
Koop op plan, algemeen

Art. 1

Deze wet is toepasselijk op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een te bouwen of in aanbouw zijnde
huis of appartement, alsmede op iedere overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan om een zodanig
onroerend goed te bouwen, te doen bouwen of te verschaffen, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot
beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is
vóór de voltooiing van het gebouw een of meer stortingen te doen.
1[Deze wet is ook van toepassing op iedere overeenkomst tot eigendomsovergang waarbij de verbintenis wordt
aangegaan een huis of appartement, bestemd tot huisvesting of tot beroepsdoeleinden en huisvesting, te verbouwen
of uit te breiden waarbij de totale prijs van de verbouwings- of uitbreidingswerken hoger is dan het minimumbedrag
waarvan de berekeningsmodaliteiten zullen bepaald worden door de Koning en de koper of opdrachtgever volgens
de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van deze werken één of meer stortingen te doen.]1

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 1 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).

Trefwoorden:
Koop op plan, toepassingsgebied, algemeen Nieuwbouwovereenkomst (koop op plan)
Verbouwingsovereenkomst (koop op plan) Beroepsdoeleinden (koop op plan)
Huisvestingsdoeleinden (koop op plan) Voorafbetalingsovereenkomst (koop op plan)

Art. 2

Deze wet is niet toepasselijk op de overeenkomsten aangegaan door:
1° 1[de regionale Huisvestings- en Landmaatschappijen en hun erkende maatschappijen;]1

2° de gemeenten en de intercommunale verenigingen;

3° een verkrijger of een opdrachtgever wiens geregelde werkzaamheid erin bestaat huizen of appartementen op
te richten of te laten oprichten om ze onder bezwarende titel te vervreemden; iedere overeenkomst door deze
verkrijger of opdrachtgever aangegaan wordt geacht afgesloten te zijn in het kader van zijn geregelde
werkzaamheid.

1[Deze wet is evenmin van toepassing op overeenkomsten die een studieopdracht tot voorwerp hebben met
betrekking tot werken vermeld in artikel 1 op voorwaarde dat de overeenkomst een beschrijving omvat van de
werken waarop de opdracht betrekking heeft en een opgave van de behoeftenstudie van de verkrijger of
opdrachtgever. De kostprijs van de studieopdracht mag bovendien niet meer bedragen dan 2% van de voorziene
bouwkost en de verkrijger of opdrachtgever dient steeds een bedenktijd van minstens zeven dagen te worden

1
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gewaarborgd vooraleer de overeenkomst definitief van kracht kan worden.]
Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 2 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).

Trefwoorden:
Uitsluiting uit toepassingsgebied (koop op plan), algemeen
Studieovereenkomst (uitsluiting uit toepassingsgebied koop op plan)

Art. 3

De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 vallen onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de koop
of de huur van werk en van diensten ingevolge bestekken en aannemingen, behoudens de afwijkingen bij deze wet
bepaald.

Art. 4

Door de overeenkomst gaan de rechten van de verkoper op de grond en op de bestaande opstallen, met betrekking
tot het te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement, dadelijk op de koper over.

Art. 5

De overgang van de eigendom van te bouwen opstallen geschiedt naarmate de bouwstoffen in de grond of in het
gebouw worden geplaatst en verwerkt.
Zowel in geval van een verkoop als van een aannemingscontract kan echter het risico naar de bepalingen van de
artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek, niet overgaan vóór de voorlopige oplevering van de werken, of
indien het een appartement betreft, vóór de voorlopige oplevering van de gedeelten voor privatief gebruik.

Art. 6

De artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn eveneens op de verkoper toepasselijk.
De vrijwaring van de verkoper krachtens het voorgaande lid geldt mede ten aanzien van de achtereenvolgende
eigenaars van het huis of appartement. De rechtsvordering kan echter enkel tegen de oorspronkelijke verkoper
worden ingesteld.
Wanneer een appartement van een collectief gebouw verkocht is vóór de voltooiing, valt de aansprakelijkheid van de
verkoper voor de gemeenschappelijke gedeelten van de na voltooiing verkochte appartementen eveneens onder de
toepassing van dit artikel.
Trefwoorden:
Aansprakelijkheid verkoper (koop op plan)

Art. 7

De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten:
a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden;

b) de datum van uitgifte van de bouwvergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden 1[of de
overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning; in dit
laatste geval dient de aanvrager van de bouwvergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het
bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden
ervan, binnen de maand na de ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag;]1

bbis) 1[vermelden of de koper of opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de
opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan
te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te

1
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rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst;]

c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het
voorwerp uitmaken van de overeenkomst;

d) 1[als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de
overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen worden
uitgevoerd moeten uitdrukkelijk vermeld worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan
worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de uitoefening van
dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in
authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van medeëigendom toegevoegd te worden;]1
De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de
notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn;

e) 1[de totale prijs van het huis of van het appartement of, in het desbetreffende geval, de totale prijs van de
verbouwing of de uitbreiding]1 alsmede de wijze van betaling opgeven; vermelden dat de prijs kan worden
herzien. 1[Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid;]1

ebis) 1[het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage
van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen;]1

f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoedingen wegens
vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met een normale
huurprijs 1[van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft]1 overeenstemmen;

g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt;

h) de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde
gegevens en stukken.

1[De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of
opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding
in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal
in de overeenkomst moet worden opgenomen.]1
De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 3 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).
Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en

de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S., 4 november 1971)

Trefwoorden:
Geldigheidsvereisten koop op plan

Art. 8

De prijs waarvan sprake is in artikel 7, e), is de prijs op de dag van de ondertekening van de overeenkomst.
De Koning bepaalt de modaliteiten van de herziening van de prijs.

Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en

de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S., 4 november 1971)
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Art. 9

De eindoplevering van het werk mag niet geschieden dan na verloop van een jaar sedert de voorlopige oplevering,
met dien verstande dat de eindoplevering van de gemeenschappelijke gedeelten, met inbegrip van de toegangen,
reeds heeft plaatsgehad, zodat een normale bewoonbaarheid verzekerd is.
Trefwoorden:
Eindoplevering (koop op plan) Voorlopige oplevering (koop op plan)

Art. 10

De verkoper of de aannemer mag geen enkele betaling onder welke vorm ook, eisen of aanvaarden voordat de in
artikel 1 bedoelde overeenkomst is aangegaan.
Indien bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot of handgeld wordt betaald, mag het bedrag ervan niet
hoger zijn dan 5 pct. van de totale prijs.
De promotor of de aannemer zullen, bij het verlijden van de authentieke akte, de betaling mogen eisen van een som
die, rekening gehouden met het gestorte voorschot of handgeld, zal gelijk zijn aan de prijs van de grond of het
aandeel daarin dat verkocht wordt, verhoogd met de prijs van de uitgevoerde werken 1[, goedgekeurd door een tot
uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect. Een afschrift van de goedkeuring wordt bij de akte
gevoegd]1.
1[In de toepassingsgebieden voorzien in het tweede lid van artikel 1, is de som bedoeld in het vorige lid gelijk aan de
verkoopprijs van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van eigendomsovergang, verhoogd met de prijs van
de uitgevoerde werken.]1
Het saldo van de prijs der werken is bij gedeelten pas opeisbaar vanaf de dag van het verlijden van de authentieke
akte; de gedeeltelijke betalingen mogen niet hoger zijn dan de prijs van de uitgevoerde werken.
Wanneer een belofte van overeenkomst niet wordt gevolgd door het afsluiten ervan, kan de contractuele vergoeding
ten laste van de koper of de opdrachtgever niet hoger zijn dan 5 pct. van de totale prijs; niettegenstaande haar
forfaitair karakter mag de contractuele vergoeding vermeerderd of verminderd worden, indien vaststaat dat het
bedrag ervan lager of hoger is dan de werkelijk geleden schade.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 4 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).

Trefwoorden:
Betaling (koop op plan) Voorschot (koop op plan) Schadebeding (koop op plan)

Art. 11

De overeenkomst mag geen beding van wederinkoop inhouden.
Trefwoorden:
Beding van wederinkoop (koop op plan)

Art. 12

Wanneer de verkoper of de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet
aan de eisen van 1[de wet van 20 maart 1991]1, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te
stellen, waarvan de Koning het bedrag bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd.
Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van 1[de wet van 20 maart 1991]1, zoals bepaald in voorafgaande
alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing 1[van het huis of van het appartement,
of in het desbetreffende geval, van de verbouwing of de uitbreiding]1, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens
niet-voltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen.
De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze
waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang
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neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5°, van de hypotheekwet.
Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 5 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).
Uitvoeringsbesluiten
– Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en

de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S., 4 november 1971)

Trefwoorden:
Zekerheidsstelling (koop op plan) Waarborg (koop op plan)

Art. 13

Elk beding dat strijdig is met de artikelen 3 tot 6 en 8 tot 11, alsmede met de koninklijke besluiten genomen in
uitvoering van artikel 8, alinea 2, wordt voor niet geschreven gehouden.
De niet-nakoming van de bepalingen van artikel 7, van artikel 12, of van de koninklijke besluiten genomen in
uitvoering van deze artikelen, heeft de nietigheid van de overeenkomst ofwel de nietigheid van het met de wet
strijdige beding tot gevolg.
De ene of de andere nietigheid kan naar keuze door de verkrijger of de opdrachtgever, in de zin van artikel 1, en
alleen door hen, worden aangevoerd vóór het verlijden van de authentieke akte of, indien het een
aannemingsovereenkomst betreft, vóór de voorlopige oplevering bedoeld in artikel 9.
1[De authentieke akte moet vermelden dat alle voorschriften van de artikelen 7 en 12 van deze wet nageleefd
werden.]1

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 6 W. 3 mei 1993 (B.S., 19 juni 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 1993 (art. 7).

Trefwoorden:
Nietigheid (koop op plan)

Art. 14

Hij die rechtstreeks of onrechtstreeks de bepalingen van artikel 10 overtreedt door betalingen te eisen of te
aanvaarden, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 26 1[euro]1 tot
200 1[euro]1 of met één van die straffen alleen.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn toepasselijk op de
misdrijven bedoeld in dit artikel.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Trefwoorden:
Strafsancties (koop op plan)

Art. 15

De Koning stelt de datum vast waarop deze wet in werking treedt. Deze wet treedt evenwel in werking ten laatste op
de eerste dag van de vierde maand, volgend op die gedurende welke zij in het Belgisch Staatsblad is
bekendgemaakt.

Inwerkingtreding
Inwerkingtreding: 1 januari 1972 (art. 6 K.B. 21 oktober 1971 (B.S., 4 november 1971)).

Over deze akte

Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in
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aanbouw zijnde woningen

Publicatiedatum 11/09/1971
Afkondigingsdatum 09/07/1971
Inwerkingtreding 01/01/1972
Kluwernummer 1298
Verkorte benaming Wet-Breyne; woningbouwwet; wet Breyne
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Koop op plan, algemeen
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Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971
tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen

Art. 2

§ 1
De oplevering van een werk ingevolge een in artikel 1 van dezelfde wet bedoelde overeenkomst moet aan de
volgende minimumvoorwaarden beantwoorden.
Zowel de voorlopige als de eindoplevering van de werken wordt slechts bewezen door een schriftelijke en
tegensprekelijk tussen partijen opgemaakte akte.
De weigering om tot de oplevering over te gaan wordt samen met de redenen waarop zij steunt ter kennis van de
verkoper of aannemer gebracht bij een ter post aangetekende brief.
§ 2
1[De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw of van de verbouwde of uitgebreide gedeelten ervan, geldt
echter als vermoeden dat de koper of opdrachtgever stilzwijgend de voorlopige oplevering aanvaardt, behoudens
tegenbewijs.]1
De koper of de opdrachtgever wordt vermoed de werken voorlopig of definitief, naargelang van het geval, te
aanvaarden, indien hij het geschreven verzoek van de verkoper of aannemer, de oplevering op een gestelde datum
te doen, zonder gevolg heeft gelaten en indien hij binnen vijftien dagen nadat hij door de verkoper of aannemer
daartoe bij deurwaarders-exploot werd aangemaand, op de daarin gestelde datum, voor de oplevering niet
verschenen is. Deze bepaling is niet van toepassing op de oplevering van gemeenschappelijke gedeelten van een
gebouw.
§ 3
De verkoper of de 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 medeëigendom verbonden rechten uit.
Indien voor de geldigheid van de voorlopige oplevering of van de eindoplevering van gemeenschappelijke gedeelten,
de aanwezigheid van een van de mede-eigenaars is vereist en deze verzuimt te verschijnen binnen de redelijke
termijn die de verkoper of aannemer hem bij deurwaardersexploot heeft gesteld, beslist, wat hem betreft, de
rechtbank over de oplevering.

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 5 K.B. 21 september 1993 (B.S., 1 oktober 1993), van toepassing op de overeenkomsten gesloten vanaf 1 oktober
1993 (art. 9).

Over deze akte

Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971
tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen]1

Publicatiedatum 04/11/1971
Afkondigingsdatum 21/10/1971
Kluwernummer 1326
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Koop op plan, algemeen
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Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect

(B.S., 25 maart 1939)
VORIGE VERSIE(S)

Richtlijn
– Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van

beroepskwalificaties

Officiële Duitse vertaling: K.B. 3 juni 1998 (B.S., 15 oktober 1998).

Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting 1936/1937, document 236.
Zitting 1937/1938, document 73.
Zitting 1938/1939, document 77.

Senaat
Zitting 1936/1937, document 275.
Zitting 1937/1938, document 211.

Trefwoorden:
Architect, algemeen

Art. 1

1[ § 1]1

Niemand mag de titel voeren van architect, 4[...] indien hij niet in het bezit is van een diploma, waaruit blijkt dat hij met
goed gevolg de examenproeven heeft afgelegd, welke vereist zijn voor het bekomen van het diploma.
1[ § 26[
Onverminderd de §§ 1 en 4 en de artikelen 7 en 12 van deze wet, mogen de onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie alsook de andere staten waarop richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van
7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, laatst gewijzigd bij richtlijn 2013/55/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013, van toepassing is, hierna “de lidstaten” genoemd, in België
de titel van architect voeren als zij in het bezit zijn van een diploma, een certificaat of een andere titel zoals bedoeld in
bijlage 1b bij deze wet, zoals bijgewerkt in de gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie gepubliceerd
in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het nemen van een gedelegeerde handeling wordt vermeld op de
website business.belgium.be en de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en
Energie.
]6]1

5[ § 2/1
6[De Belgische bevoegde autoriteit]6 erkent de in bijlage 2, a, bedoelde opleidingstitels van architect die door de
andere lidstaten zijn afgegeven ter afsluiting van een opleiding waarmee uiterlijk gedurende het in de genoemde
bijlage opgenomen referentieacademiejaar is begonnen, ook al voldoen deze titels niet aan de in bijlage 1 a,
bedoelde minimumeisen. 6[De Belgische bevoegde autoriteit]6 kent aan deze titels hetzelfde rechtsgevolg toe met
betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van de beroepswerkzaamheden van architect op zijn grondgebied als
aan de door hemzelf afgegeven opleidingstitels van architect.
De verklaringen van de bevoegde autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland als bewijs van de respectieve
gelijkwaardigheid van de na 8 mei 1945 door de bevoegde autoriteiten van de Duitse Democratische Republiek
afgegeven opleidingstitels aan de in bijlage 2 a opgenomen titels, worden onder deze voorwaarden erkend.
6[Het eerste lid is eveneens van toepassing op de in bijlage 1b opgesomde opleidingstitels van architect indien de
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opleiding is aangevangen vóór 18 januari 2016.]6
§ 2/2
Onverminderd paragraaf 2/1, zijn de verklaringen die aan onderdanen van de lidstaten zijn afgegeven door lidstaten
die op de volgende tijdstippen een regeling kennen voor de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van architect, erkend:
1° 1 januari 1995 voor Oostenrijk, Finland en Zweden;

2° 1 mei 2004 voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije;

3° 1 januari 2007 voor Bulgarije en Roemenië;

4° 5 augustus 1987 voor de overige lidstaten.

De in het eerste lid bedoelde verklaringen bevestigen dat de houder ervan uiterlijk op deze datum toestemming
heeft gekregen om de titel van architect te voeren, en dat hij in het kader van deze regeling de betrokken
werkzaamheden tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van die verklaringen voorafgaan, gedurende tenminste drie
opeenvolgende jaren daadwerkelijk heeft uitgeoefend.]5
6[ § 2/3
De Belgische bevoegde autoriteit verbindt aan de volgende opleidingstitel wat de toegang tot en uitoefening van de
betrokken beroepswerkzaamheden betreft, dezelfde gevolgen als aan de opleidingstitels die zij aflevert:
opleidingstitel na afsluiting van de driejarige opleiding aan de “Fachhochschulen” van de Bondsrepubliek Duitsland
die sinds 5 augustus 1985 bestaat en niet later dan 17 januari 2014 is aangevangen, die voldoet aan de eisen van
bijlage 1a, § 2, en in die lidstaat toegang geeft tot de werkzaamheden die onder de beroepstitel van architect vallen,
voor zover deze opleiding wordt aangevuld met een periode van beroepservaring van vier jaar in de Bondsrepubliek
Duitsland, waarvan het bewijs wordt geleverd door een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit
waarbij de architect die voor de bepalingen van deze richtlijn in aanmerking wil komen, op de ledenlijst is
ingeschreven.
]6

1[ § 3
6[...]
]1

3[ § 46[
De Belgische bevoegde autoriteit onderzoekt de diploma's, certificaten en andere titels met betrekking tot het onder
de voornoemde richtlijn 2005/36/EG vallende gebied die werden verworven in een derde land, als die diploma's,
certificaten of andere titels in één van de lidstaten werden erkend, alsook de in één van de lidstaten verworven
opleiding en/of beroepservaring.
]6]3

5[ § 5
6[De artikelen 5/9 en 13 tot en met 16 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor
de erkenning van EU-beroepskwalificaties, zijn van toepassing op:]6

1° de aanvrager 6[die houder is van een opleidingstitel maar die niet voldoet aan de eisen inzake
daadwerkelijke en wettige beroepsuitoefening, zoals bedoeld in de paragrafen 2/1 tot en met 2/3.]6;

2° de aanvrager die houder is van een opleidingstitel die niet is opgenomen in bijlage 1, b;

3° de aanvrager die houder is van een opleidingstitel van specialist die volgt op de opleiding leidend tot het bezit
van een titel genoemd in bijlage 1, b, en alleen ten behoeve van de erkenning van het specialisme in kwestie,
en onverminderd § 2 en onverminderd het in bijlage 2, b, bepaalde ten aanzien van de opleidingstitels
afgeleverd door het voormalige Tsjechoslovakije, de Tsjechische republiek, Slowakije, de voormalige Sovjet-
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Unie, Estland, Letland, Litouwen, het voormalige Joegoslavië en Slovenië;

4° de aanvrager die voldoet aan de eisen van artikel 2, § 3, van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een
nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties, waar met een opleidingstitel wordt
gelijkgesteld elke in een derde land afgegeven opleidingstitel, wanneer de houder ervan in het beroep van
architect een beroepservaring van drie jaar heeft op het grondgebied van de lidstaat die de betrokken
opleidingstitel heeft erkend en indien die lidstaat deze beroepservaring bevestigt.

§ 6
De architecten, begunstigden van de erkenning van beroepskwalificaties, hebben het recht gebruik te maken van
academische titels die hun verleend zijn in de lidstaat van oorsprong, en eventueel van de afkorting daarvan, in de
taal van de lidstaat van herkomst. Deze titel wordt gevolgd door de naam en de plaats van de instelling of van de
examencommissie die de titel heeft verleend. Wanneer een academische titel van de lidstaat van oorsprong kan
worden verward met een titel waarvoor een aanvullende opleiding is vereist die de begunstigde niet heeft gevolgd,
kan de Orde van Architecten voorschrijven dat de begunstigde een academische titel van de lidstaat van oorsprong
voert in een passende vorm.]5
6[ § 7
De bepalingen betreffende het waarschuwingsmechanisme en elektronische procedures bedoeld in de artikelen 27/1
en 27/2 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-
beroepskwalificaties zijn van toepassing.
]6
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
§ 1 genummerd bij art. 1 K.B. 6 juli 1990 (B.S., 28 juli 1990) en gewijzigd bij art. 2, 1° W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006 (eerste
uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S., 23 mei 2007)).
§ 2 ingevoegd bij art. 1 K.B. 6 juli 1990 (B.S., 28 juli 1990) en vervangen bij art. 2, 1° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang
van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 2/1 ingevoegd bij art. 2, 2° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)) en gewijzigd bij art. 2, 2° en 3° Wet 21 juli 2017 (BS
10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 2/2 ingevoegd bij art. 2, 3° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
§ 2/3 ingevoegd bij art. 2, 4° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 3 opgeheven bij art. 2, 5° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 4 ingevoegd bij art. 1, b) K.B. 8 oktober 2003 (B.S., 27 oktober 2003) en vervangen bij art. 2, 6° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus
2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 5 ingevoegd bij art. 2, 5° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)) en gewijzigd bij art. 2, 7° en 8° Wet 21 juli 2017 (BS
10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
§ 6 ingevoegd bij art. 2, 6° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
§ 7 ingevoegd bij art. 2, 9° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Voorgeschiedenis
§ 2 vervangen bij art. 1, 10 K.B. 29 maart 1995 (B.S., 26 juli 1995), vervangen bij art. 1, a) K.B. 8 oktober 2003 (B.S., 27 oktober
2003), gewijzigd bij art. 2, 2° W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april
2007 (B.S., 23 mei 2007)) en bij art. 2, 1° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
§ 3 ingevoegd bij art. 1 K.B. 6 juli 1990 (B.S., 28 juli 1990) en gewijzigd bij K.B. 29 maart 1995 (B.S., 26 juli 1995).
§ 4 gewijzigd bij art. 2, 4° Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
Verwerping van beroep
Het Arbitragehof verwerpt het beroep tot vernietiging van art. 1, § 2 (Arbitragehof nr. 10/92, 13 februari 1992 (B.S., 14 maart 1992)).

Art. 2

2[ § 1
Mogen het beroep van architect uitoefenen:
1° de personen die ertoe worden gemachtigd de titel van architect overeenkomstig artikel 1 te voeren;

2° de ingenieurs die gediplomeerd werden overeenkomstig de wetten op het toekennen der academische
graden;
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3° de ingenieurs, die hun diploma bekomen hebben aan een Belgische universiteit, zoals zij bepaald werd bij de
genoemde wetten, of in een daarmede gelijkgestelde instelling;

4° de officieren der genie of der artillerie die uit de applicatieschool komen.

§ 2
De rechtspersonen die over rechtspersoonlijkheid beschikken mogen het beroep van architect uitoefenen indien zij
aan volgende voorwaarden beantwoorden:
1° alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige

mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, zijn natuurlijke personen die
ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig § 1 en zijn ingeschreven op
één van de tabellen van de Orde van architecten;

2° haar doel en activiteit moeten beperkt zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn;

3° indien zij is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap of een commanditaire vennootschap op
aandelen, moeten haar aandelen op naam zijn;

4° ten minste 3[60 %]3 van de aandelen alsook van de stemrechten, moeten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen
overeenkomstig § 1 en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten; alle overige
aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep
uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architecten;

5° de rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan
van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen
mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect;

6° de rechtspersoon is ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van architecten.

Als wegens het overlijden van een natuurlijke persoon bedoeld in 1° of 4°, de rechtspersoon niet meer beantwoordt
aan de vereiste voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen, beschikt deze over een termijn van zes
maanden om zich in regel te stellen met die voorwaarden. Gedurende die termijn mag de rechtspersoon het beroep
van architect verder uitoefenen.
§ 3
De stagiair kan slechts een rechtspersoon in de zin van deze wet oprichten of er vennoot, zaakvoerder, bestuurder,
lid van het directiecomité van zijn, indien het een rechtspersoon betreft waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van architecten uitoefent.
§ 48[
Niemand mag het beroep van architect uitoefenen zonder verzekerd te zijn, overeenkomstig de wet van 31 mei 2017
betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, alsook de wet
van betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector.
]8

5[ § 5
De begunstigden van de erkenning van beroepskwalificaties moeten beschikken over de talenkennis die voor de
uitoefening van het beroep van architect in België vereist is.]5
7[De controles bedoeld om de talenkennis bedoeld in het eerste lid na te gaan kunnen worden opgelegd indien er een
ernstige en concrete twijfel over bestaat of de beroepsbeoefenaar over voldoende talenkennis beschikt voor de
beroepswerkzaamheden die hij wil uitoefenen.
Deze controles mogen slechts worden uitgevoerd na de erkenning van de beroepskwalificatie.
De Orde van architecten verzekert zich ervan dat de controle evenredig is met de uit te oefenen activiteit.]7
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VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Art. opgeheven bij art. 13, § 1 W. 18 februari 1977 (B.S., 12 maart 1977) en opnieuw opgenomen bij art. 3 W. 15 februari 2006 (B.S.,
25 april 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S., 23 mei 2007)).
§ 2, lid 1, 4° gewijzigd bij art. 169 W. 20 juli 2006 (B.S., 28 juli 2006 (tweede uitg.)), met ingang van 1 oktober 2006 (art. 171).
§ 4 vervangen bij art. 20 Wet 9 mei 2019 (BS 26 juni 2019), met ingang van 1 juli 2019 (art. 33).
§ 5 ingevoegd bij art. 3 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)) en gewijzigd bij art. 3 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus
2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Voorgeschiedenis
§ 4 gewijzigd bij art. 31 W. 22 december 2008 (B.S., 29 december 2008 (vierde uitg.)) en bij art. 20, § 2 Wet 31 mei 2017 (BS 9 juni
2017), met ingang van 1 juli 2018 (art. 22).
Verwerping van beroep
Het Hof verwerpt het beroep tot vernietiging van artikel 2, § 4, onder voorbehoud van het vermelde in B.6.3.(Grondwettelijk Hof nr.
100/2007, 12 juli 2007 (B.S., 19 juli 2007)).
Overgangsbepaling
Overgangsbepaling: art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S., 23 mei 2007).

Art. 3

1[...]
Wetshistoriek
Opgeheven bij art. 13, § 2 W. 18 februari 1977 (B.S., 12 maart 1977).

Art. 4

De Staat, de provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de particulieren moeten een beroep doen op de
medewerking van een architect voor het opmaken van de plans en de controle op de uitvoering van de werken, voor
welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd.
Wat betreft de openbare instellingen en de particulieren, mogen er afwijkingen toegestaan worden door de
Gouverneur, op voorstel van het Schepencollege van de gemeente waar de werken moeten uitgevoerd worden.
Bij een koninklijk besluit worden de werken aangeduid waarvoor de medewerking van een architect niet verplichtend
zal zijn.

Verwerping van beroep
Artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre de aansprakelijkheid van de architect, die uit die bepaling voortvloeit,
moet worden gedragen door de natuurlijke persoon die de titel van architect voert (Arbitragehof nr. 121/2001, 10 oktober 2001
(prejudiciële vraag) (B.S., 1 december 2001)).
Uitvoeringsbesluiten
– Besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de

medewerking van de architect (B.S., 16 juli 2003)

– Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die
vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente
of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect (B.S.,
2 december 2008)

Art. 5

1[De ambtenaars en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen mogen, buiten
hun functie, niet als architect optreden.
Van die bepaling wordt afgeweken ten behoeve van de architecten die een der voornoemde hoedanigheden slechts
verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor een vak dat verband houdt met de architectuur of de bouwtechniek.]1
2[Van die bepaling wordt eveneens afgeweken ten voordele van de architecten-ambtenaren die de plannen van hun
persoonlijke woning willen opstellen en ondertekenen en toezicht willen uitoefenen op de desbetreffende
bouwwerken.]2

Wetshistoriek
Gewijzigd bij enig art. W. 12 juni 1969 (B.S., 30 september 1969) en bij enig art. W. 2 april 1976 (B.S., 2 juni 1976).
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Art. 6

Het uitoefenen van het beroep van architect is onverenigbaar met dat van aannemer van openbare of private werken.
Trefwoorden:
Onverenigbaarheid tussen beroepen architect en aannemer

Art. 7

De personen van Belgische nationaliteit, die geboren zijn vóór 1 januari 1907, mogen:
1° Indien zij algemeen bekend staan als het beroep van architect uitoefenend, de titel van architect blijven

voeren en het beroep ervan blijven uitoefenen;

2° Indien zij gedurende ten minste tien jaar als tekenaar werkzaam zijn geweest bij een of meer architecten,
welke als zodanig algemeen bekend staan of in de kantoren waar inzonderheid ontwerpen van architectuur
worden opgemaakt, ertoe gemachtigd worden de titel van architect te nemen en het beroep ervan uit te
oefenen, onder voorbehoud dat zij voor de centrale examencommissie een bijzondere proef tot het vaststellen
van hun beroepskwaamheid afleggen. De voorwaarden der bijzondere proef worden bepaald door de Koning.

De Belgen, die geboren zijn gedurende de periode van 1 januari 1907 tot 31 december 1916, zijn ertoe gemachtigd
de titel van architect te voeren en het beroep ervan uit te oefenen, op voorwaarde dat zij het bewijs leveren van
voldoende vakkennis. Dit bewijs zal moeten geleverd worden voor een commissie, ingesteld door de Minister van
Openbaar Onderwijs en binnen een termijn van één jaar, ingaande op de datum waarop het besluit tot samenstelling
der commissie in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.
De Belgen, die geboren zijn gedurende diezelfde periode van 1 januari 1907 tot 31 december 1916 en die in het bezit
zijn van een diploma of een getuigschrift van het einde der studies in de bouwkunst, uitgereikt door een instelling
welke ingericht of erkend is door de Minister van Openbaar Onderwijs of door de Dienst voor het technisch onderwijs,
zijn er van vrijgesteld dit bewijs te leveren, mits voorlegging, evenwel, aan bedoelde commissie, van de
bekwaamheidsakte welke hun werd uitgereikt. Deze akte moet voorzien worden van het zegel van het Ministerie van
Openbaar Onderwijs.
De houders van een diploma of van een getuigschrift van het einde der studies in de bouwkunst, door dezelfde
instellingen uitgereikt aan de leerlingen die hun studies doen op het ogenblik dat deze wet wordt afgekondigd, zijn
onderworpen aan de bepalingen der vorenstaande paragraaf van dit artikel.

Art. 8

3[De architecten van derde landen mogen in België het beroep van architect uitoefenen en het voordeel genieten
van de bepalingen van deze wet, voor zover de wederkerigheid in hun land van oorsprong aangenomen is. De
voorwaarden van de wederkerigheid zullen geregeld worden door diplomatieke overeenkomsten.]3

Bovendien mag aan de personen 3[van derde landen]3 bij koninklijk besluit de toelating verleend worden om als
architect in België op te treden. De aanvragen om toelating dienen gericht te worden aan de Minister van Openbaar
Onderwijs; de toelating zal mogen beperkt worden.
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 4, 1° en 2° Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 K.B. 6 juli 1990 (B.S., 28 juli 1990) en bij art. 2 K.B. 29 maart 1995 (B.S., 26 juli 1995).

Art. 9

5[...]
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
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Opgeheven bij art. 20, § 1, 1° Wet 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017), met ingang van 1 juli 2018 (art. 22).
Voorgeschiedenis
Opgeheven bij art. 54 W. 26 juni 1963 (B.S., 5 juli 1963), opnieuw opgenomen bij art. 4 W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006
(eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S., 23 mei 2007))) en gewijzigd bij art. 170 W. 20 juli 2006 (B.S.,
28 juli 2006 (tweede uitg.)), met ingang van 1 oktober 2006 (art. 171).
§ 1 genummerd en § 2 ingevoegd bij art. 32 W. 22 december 2008 (B.S., 29 december 2008 (vierde uitg.)).

Trefwoorden:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering architect

Art. 10

Wie zich zonder daartoe gemachtigd te zijn, in het openbaar de titel van architect toekent, wordt gestraft met een
geldboete van 200 tot 1.000 3[euro]3.
Wordt gestraft met een geldboete van 100 tot 500 3[euro]3, hij die in het openbaar de door hem gevoerde titel
verandert door een schrapping of toevoeging van woorden.
1[Overtreding van artikel 4, eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van tweehonderd tot duizend 3[euro]3.]1

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Gewijzigd bij enig art. W. 4 juni 1969 (B.S., 30 september 1969) en bij art. 5 W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006 (eerste uitg.)),
met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S., 23 mei 2007)).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Art. 11

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 200 tot 1.000 2[
euro]2, of met één van die straffen alleen, hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, uitreikt of zich aanbiedt voor het
uitreiken van diploma's, getuigschriften of om het even welke attesten, welke de titel van architect, met of zonder
nadere bepaling, toekennen, of welke door de bewoordingen waarin zij zijn opgesteld, het uiterlijk voorkomen hebben
van het diploma van architect.
De diploma's of getuigschriften worden verbeurd verklaard en vernietigd.
Hoofdstuk VII van het eerste boek van het Wetboek van Strafrecht alsmede artikel 85 van hetzelfde wetboek zijn
toepasselijk op dit misdrijf.
3[...]
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 5 en 6 W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S.,
23 mei 2007)) en bij art. 20, § 1, 2° Wet 31 mei 2017 (BS 9 juni 2017), met ingang van 1 juli 2018 (art. 22).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij art. 2 W. 26 juni 2000 (B.S., 29 juli 2000), met ingang van 1 januari 2002 (art. 9).

Art. 12

1[De rechtspersonen die overeenkomstig deze wet het beroep van architect uitoefenen zijn burgerlijk aansprakelijk
voor de betaling van de boetes en de uitvoering van de herstelmaatregelen waartoe hun organen en aangestelden
werden veroordeeld.]1
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Vervangen bij art. 7 W. 15 februari 2006 (B.S., 25 april 2006 (eerste uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 8 K.B. 25 april 2007 (B.S.,
23 mei 2007)).

Overgangsbepaling

Art. 13
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De gemeentebeambten die, vóór de afkondiging van deze wet, niet ten uitsluitende titel benoemd zijn, mogen tot de
Minister van Openbaar Onderwijs een verzoekschrift richten tot het bekomen van een afwijking van de bepaling van
de eerste alinea van artikel 5.
De Minister doet uitspraak over elk geval in het bijzonder, rekening houdend met al de voorhanden zijnde gegevens
en na het advies der betrokken gemeenten ingewonnen te hebben.

2[Bijlage 1[1a]1]2

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Bijlage hernummerd bij art. 4 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
Bijlage 1a vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Bijlagen gepubliceerd Ber. (BS 18 januari 2019 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
Gewijzigd bij K.B. 6 juli 1990 (B.S., 28 juli 1990), zelf vernietigd bij arrest R.v.St. nr. 47.482, 17 mei 1994 (B.S., 29 juli 1994) en bij
art. 1 K.B. 3 oktober 1990 (B.S., 9 oktober 1990), zelf vernietigd bij arrest R.v.St. nr. 37.308, 25 juni 1991 (B.S., 21 augustus 1991).
Bijlage vervangen bij art. 4 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).

(Bijlage 1a)
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Bijlage 1a vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).

2[Bijlage 1b]2

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Bijlage 1b vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Bijlagen gepubliceerd Ber. (BS 18 januari 2019 (ed. 2)).
Versies van de door de Europese Commissie bij gedelegeerde handelingen geactualiseerde bijlage 1b te raadplegen op de website
www.business.belgium.be en op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Ber. (BS
18 januari 2019 (ed. 2))).
Voorgeschiedenis
Bijlage 1b ingevoegd bij art. 4 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).

(Bijlage 1b)
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Bijlage 1b vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).

2[Bijlage 2a]2

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Bijlage 2a vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Bijlagen gepubliceerd Ber. (BS 18 januari 2019 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
Bijlage 2a ingevoegd bij art. 4 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).

(Bijlage 2a)
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Bijlage 2a vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).

2[Bijlage 2b]2

VORIGE VERSIE(S)
Wetshistoriek
Bijlage 2b vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).
Bijlagen gepubliceerd Ber. (BS 18 januari 2019 (ed. 2)).
Voorgeschiedenis
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Bijlage 2b ingevoegd bij art. 4 Wet 21 november 2008 (BS 11 februari 2009 (ed. 2)).
(Bijlage 2b)
VORIGE VERSIE(S)

Wetshistoriek
Bijlage 2b vervangen bij art. 5 Wet 21 juli 2017 (BS 10 augustus 2017), met ingang van 11 augustus 2017 (art. 36).

Over deze akte

Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect

Publicatiedatum 25/03/1939
Afkondigingsdatum 20/02/1939
Inwerkingtreding 04/04/1939
Kluwernummer 17787
Verkorte benaming Architectenwet
Bron Belgisch Staatsblad
Trefwoorden:
Architect, algemeen
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Cass. (1e k.) AR C.20.0066.N, 12 februari 2021 
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Cass. (1e k.) AR C.20.0066.N, 12 februari 2021 (MUO ARCHITECTEN bv / S. B., H. S.,
Paul VAN ROMPAEY)

Cass. (1e k.) AR C.20.0066.N, 12 februari 2021 (MUO ARCHITECTEN bv / S. B., H. S., Paul VAN ROMPAEY)
https://juportal.be (15 maart 2021), concl. MORTIER, R.
Samenvatting
Samenvatting niet beschikbaar.

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Volledige tekst
MUO ARCHITECTEN bv, met zetel te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 2, ingeschreven bij de KBO onder het
nummer 0503.783.158,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist en mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaten bij het Hof van Cassatie, beiden
met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. S. B.,

2. H. S.,

eerste en tweede verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1060 Brussel,
Jourdanstraat 31, waar de eerste en tweede verweerders woonplaats kiezen,

3. Paul VAN ROMPAEY, advocaat, met kantoor te 2260 Westerlo, Zandberg 19, in zijn hoedanigheid van curator van
het faillissement van Partnerbuild bv, met zetel te 2270 Herenthout, Uilenberg 17 A, ingeschreven bij de KBO onder
het nummer 0820.229.624,

derde verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7, waar de derde verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 15 juli 2019.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 30 november 2020 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sven Mosselmans heeft verslag uitgebracht.
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Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1.Artikel 1792 Oud Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of
gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de architect en de
aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk zijn. Volgens artikel 2270 van hetzelfde wetboek zijn
architecten en aannemers na verloop van tien jaren ontslagen van hun aansprakelijkheid met betrekking tot de grote
werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.

De bijzondere aansprakelijkheid van architect en aannemer voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw
of van een van zijn hoofdbestanddelen aantasten of in gevaar brengen, zoals neergelegd in voormelde bepalingen,
raakt de openbare orde en kan bijgevolg contractueel niet 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.

2. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:

de eerste en tweede verweerders een architectenovereenkomst hebben gesloten met de eiseres en een
aannemingsovereenkomst met Partnerbuild bv;
de architectenovereenkomst met wederzijdse toestemming werd beëindigd op voorwaarde dat de werken
zouden worden opgeleverd;
er geen voorlopige oplevering plaatsvond;
de eerste en tweede verweerders hun aannemer en architect vervolgens dagvaardden wegens wanprestatie;
ten gevolge van de fouten van zowel de aannemer als de architect ernstige gebreken werden vastgesteld
waarbij de stevigheid van het gebouw in het gedrang is.

3. De appelrechters die vervolgens oordelen dat, ook al vond geen aanvaarding van de werken plaats, de eiseres
geen beroep kan doen op het beding in de architectenovereenkomst krachtens welk de in solidum aansprakelijkheid
met de aannemers wordt uitgesloten en die vervolgens de eiseres en Partnerbuild bv in solidum veroordelen tot
betaling van een schadevergoeding aan de eerste en tweede verweerders, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
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Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1047,33 euro en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de
Belgische Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, sectievoorzitter Koen Mestdagh, en de raadsheren Antoine Lievens, Ilse Couwenberg en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 12 februari 2021 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie
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Cass. (1e k.) AR C.19.0448.N, 11 september 2020 (V. P. / F. L., A. L., S. L., e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.19.0448.N, 11 september 2020 (V. P. / F. L., A. L., S. L., e.a.) https://juportal.be (15 september
2020); RABG 2020, afl. 19, 1554; P&&B 2021, afl. 1, 24; VAV 2021, afl. 2, 60
Samenvatting
Krachtens artikel 962, eerste lid, Ger.W., kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval
een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch
advies te geven. De rechter mag weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering
tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten
aannemelijk kan maken of wanneer er geen dienstige reden bestaat om die maatregel te bevelen.

Het recht op bewijs is het 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
de uitvoering van bepaalde onderzoeksmaatregelen, waarover de rechter oordeelt. Het recht op bewijs is geen
onbeperkt recht, en schakelt bijgevolg de beoordelingsvrijheid van de rechter niet uit.

Trefwoorden:
Aanwijzing van de gerechtsdeskundige Bewijs (gerechtelijk recht), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- P&B 2021, afl. 1, 24

- VAV 2021, afl. 2, 60

Volledige tekst
V. P.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302,

tegen

1. F. L.,

2. A. L.,

3. S. L.,

4. T.P.M. nv, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 910, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0865.210.405,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
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Terhulpensesteenweg 177/7.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 7 februari 2019.

Sectievoorzitter Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, ter oplossing van een voor hem gebracht
geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of
een technisch advies te geven.

De rechter mag weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot
deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten
aannemelijk kan maken of wanneer er geen dienstige reden bestaat om die maatregel te bevelen.

2. Met betrekking tot de bevindingen van de eenzijdig aangestelde deskundige inzake het project “The Lodge”
waarnaar de eiser verwijst ter ondersteuning van zijn aanspraken, oordelen de appelrechters dat:

de vordering desbetreffend verjaard is;
de transactie in alle openheid werd gedaan en dat de jaarrekeningen werden neergelegd waaruit de verkoop
en de opbrengst blijkt;
evenmin een kennelijk grove fout werd aangetoond aangezien “het betreffende appartement lange tijd te
koop [stond] en niet verkocht [raakte], zodat het appartement slechts waard is wat iemand ervoor wil betalen
”, “de verkoop aan een lagere prijs bijgevolg niet ipso facto een fout [uitmaakt]”, en “de rechtbank van
koophandel zich overigens [ook hieromtrent] [uitsprak] in het vonnis van 28 april 2011 waarin de waarde van
de opbrengst van € 212.504,00 aanvaard werd”.

De appelrechters stellen aldus vast dat het gegeven betreffende het project “The Lodge” niet meer dienend is voor
een deskundigenonderzoek aangezien die kwestie onder meer verjaard was en hierover reeds uitspraak werd
gedaan door de rechtbank van koophandel te Turnhout bij vonnis van 28 april 2011.

3. Verder verwees de eiser, ter ondersteuning van zijn aanspraken met betrekking tot het project “De Swaen”, naar de
bevindingen van de eenzijdig aangestelde deskundige en naar de brief van 30 mei 2012 van de curator aan het
openbaar ministerie waarin de curator volgens de eiser een aantal onregelmatigheden bij de verkoop van de
bedoelde appartementen vaststelt.

Met betrekking tot het project “De Swaen” oordelen de appelrechters dat:

de eerste rechter terecht vaststelt dat de rechtbank van koophandel reeds standpunt heeft ingenomen omtrent
de waarde van deze appartementen en parkeerplaatsen bij vonnis van 28 april 2011 en de opbrengst van
490.000 euro aanvaard heeft;
de eiser de overweging en berekening ervan heeft aanvaard en niet kan worden gevolgd in zijn argumentatie
dat door de verweerders fouten zouden zijn gemaakt bij deze verkopen en hierdoor middelen aan Anbi nv
zouden zijn onttrokken;
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de eiser ten onrechte naar het deskundigenverslag verwijst;
er goede redenen lijken waarom die activa zijn verkocht aan de prijzen waaraan ze zijn verkocht, aangezien
de appartementen al lang te koop stonden en in 2009 nog niet afgewerkt waren en zich nog in een
ruwbouwfase bevonden, waardoor het aannemelijk is dat hiervoor weinig interesse was omdat de
appartementen niet onmiddellijk bereikbaar waren, met een negatief effect op de prijs tot gevolg.

Aldus stellen de appelrechters vast dat de gegevens met betrekking tot het project “De Swaen” niet dienend zijn voor
een deskundigenonderzoek aangezien de rechtbank van koophandel te Turnhout bij vonnis van 28 april 2011
daarover reeds standpunt had ingenomen en de eiser de overweging en de berekening ervan heeft aanvaard.

4. Ten slotte verwijst de eiser op p. 12 van zijn tweede appelconclusie naar het verslag van de eenzijdig aangestelde
deskundige in verband met de managementvergoeding van 662.500 euro die Anbi nv aan de vierde verweerster heeft
betaald.

In dit verband oordelen de appelrechters dat:

deze vergoedingen goedgekeurd zijn door de algemene vergadering;
de eiser vergeet te vermelden dat het bedrag van 662.500 euro betrekking heeft op verschillende boekjaren
en zelfs betrekking heeft op 53 maanden, zodat de vergoeding 12.500 euro per maand bedroeg;
de uitkering van een dergelijke vergoeding niet overdreven is en niet zonder meer als een kennelijk grove fout
kan worden beschouwd.

Hieruit volgt dat de appelrechters te kennen geven dat de aanstelling van een gerechtsdeskundige niet meer dienstig
was aangezien de gegevens door de algemene vergadering werden goedgekeurd of onvolledig werden weergegeven
door de eiser.

5. De appelrechters oordelen aldus dat de vordering tot aanstelling van een gerechtsdeskundige niet aannemelijk
wordt gemaakt door de bevindingen van de eenzijdig aangestelde deskundige en evenmin door de brief van de
curator.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser “wel degelijk heeft verwezen naar concrete gegevens die de tot staving
van zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk kunnen maken”, komt het op tegen de feitelijke beoordeling van de
appelrechters en is het niet ontvankelijk.

6. Het recht op bewijs is het 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 de uitvoering van bepaalde onderzoeksmaatregelen, waarover de rechter oordeelt. Het recht op
bewijs is geen onbeperkt recht, en schakelt bijgevolg de beoordelingsvrijheid van de rechter niet uit.

7. 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 zijn recht op bewijs niet.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

8. Met de hierboven weergegeven redenen geven de appelrechters de elementen aan waarop zij hun beslissing
steunen.

In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters niet antwoorden op de door de eiser aangevoerde concrete
gegevens en zich beperken tot algemene overwegingen, berust het op een onvolledige lezing van het arrest en mist
het bijgevolg feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 578,29 euro en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische
Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Maxime Marchandise en Sven
Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 11 september 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht

Volledige tekst, Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- P&B 2021, afl. 1, 24

- VAV 2021, afl. 2, 60
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Kh. (afd. Antwerpen) (3e k.) 6 mei 2020

Kh. (afd. Antwerpen) (3e k.) 6 mei 2020 TBO 2020, afl. 4, 386 en http://www.tbo.be/ (9 oktober 2020)
Samenvatting
De 'korte termijn' van artikel 1648 BW geldt slechts inzake koop en is niet van toepassing op
aannemingsovereenkomsten, in welk geval de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze oordeelt of de
vordering op grond van verborgen gebreken tijdig is ingesteld. Onder 'tijdig' dient te worden verstaan 'binnen een
redelijke termijn'. Bij de beoordeling van de tijdigheid houdt de rechter rekening met de omstandigheden van de zaak
zoals de gevoerde onderhandelingen, protesten en pogingen tot minnelijke regeling. Een rechtsvordering gegrond op
de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die meer dan acht à negen jaar na het ontdekken van het
gebrek wordt ingesteld, is laattijdig en werd niet binnen de tijdige/redelijke proceduretermijn ingesteld, en is bijgevolg
ontoelaatbaar.

Trefwoorden:
Vordering binnen korte termijn (verborgen gebreken)
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Cass. (1e k.) AR C.19.0408.N, 12 maart 2020 (SEA-TANK TERMINAL nv / BASF AS)

Cass. (1e k.) AR C.19.0408.N, 12 maart 2020 (SEA-TANK TERMINAL nv / BASF AS) http://www.cass.be (7 april
2020); RW 2020-21 (samenvatting), afl. 21, 817 en http://www.rw.be/ (16 januari 2021), noot -; TBBR 2020, afl. 7,
438; TBH 2020 (samenvatting VANDEN BERGHE, O., TYTGAT, S., VANSEVENANT, J.), afl. 3, 402 en
http://www.rdc-tbh.be/ (9 juli 2020)
Samenvatting
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.

Een hulppersoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die door de schuldenaar van een 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 de schuldenaar.

Hulppersonen op wie een contractspartij aldus een beroep doet om haar contractuele verbintenissen uit te voeren,
kunnen door de medecontractant van die partij op extracontractuele 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.

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid tegenover de medecontractant geldt niet voor derden die niet door de
contractspartij met de uitvoering van haar hoofd- of bijkomende verbintenissen werden belast.

Trefwoorden:
Hulppersoon en uitvoeringsagent (uitvoering overeenkomst)
Samenloop contractuele fout en onrechtmatige daad

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBBR 2020, afl. 7, 438

Volledige tekst
SEA-TANK TERMINAL nv, met zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0420.477.479,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 187/302,

tegen

BASF AS, vennootschap naar vreemd recht, met zetel te 0238 Oslo (Noorwegen), Lilleakerveien 2C,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Brussel,
Terhulpensesteenweg 177/7.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 maart 2019.

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. 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.

2. Een hulppersoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die door de schuldenaar van een 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 de schuldenaar.

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.

Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid tegenover de medecontractant geldt niet voor derden die niet door de
contractspartij met de uitvoering van diens hoofd- of bijkomende verbintenissen werden belast. Aldus kan degene die
hulpzaken ter beschikking stelt van de contractspartij die hiervan gebruik maakt bij de uitvoering van haar
verbintenissen, in de regel, niet worden beschouwd als iemand die de verbintenissen van deze contractspartij uitvoert
en bijgevolg niet gelden als diens hulppersoon.

3. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:

de eiseres een tiental opslagtanks heeft verhuurd aan Marvesa voor een periode van vijf jaar;
Marvesa een partij visolie heeft verkocht aan de rechtsvoorganger van de verweerster (hierna de koper);
deze partij visolie waarvan de koper eigenaar was geworden, werd opgeslagen in tank nr. 71 in afwachting
van de levering;
de koopovereenkomst ook voorzag in de “tijdelijke opslag en andere diensten”;
per vergissing door een chauffeur van Fockedey een lading meststof werd gelost in tank nr. 71 waardoor de
visolie werd gecontamineerd;
de oorzaak voor deze vergissing bij de eiseres wordt gelegd wegens onder meer een foutieve nummering
van de opslagtanks, “een normaal zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden deze dubbele nummering
zou hebben ongedaan gemaakt, minstens […] een vermelding zou hebben aangebracht met het correcte
nummer” en aan de chauffeur niets kan worden verweten.

4. De appelrechters oordelen vervolgens dat “het loutere feit dat de verkoper de goederen dient te bewaren (op te
slaan) tot de levering […] houdt niet in dat de verhuurder van een tank waarin de verkoper deze goederen tijdelijk
opslaat kan aanzien worden als uitvoeringsagent van de verkoper” en dat “de verhuurder van een goed, in casu een
tank, door de verkoper die de accessoire verplichting heeft om de goederen (al dan niet tegen vergoeding) tijdelijk te
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bewaren, niet belast [wordt] met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze verplichting”.

5. Door op die gronden te beslissen dat de verhuurder, de rechtsvoorganger van de eiseres, geen hulppersoon
is van de verkoper, “zodat zij wel degelijk buitencontractueel kan aangesproken worden”, verantwoorden zij hun
beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 893,30 euro en op de som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische
Staat.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix,
als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Bart Wylleman, Koenraad Moens en Ilse Couwenberg, en in openbare
rechtszitting van 12 maart 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van eerste advocaat-
generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende.

Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Volledige tekst, Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBBR 2020, afl. 7, 438
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Brussel (burg.) (2e k.) 27 februari 2020

Brussel (burg.) (2e k.) 27 februari 2020 Res Jur.Imm. 2020, afl. 2, 110
Samenvatting 1
In casu is de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen (wet Breyne) van toepassing, aangezien voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1 van die wet. Artikel
13 van de wet Breyne voorziet slechts in een sanctie op de niet-naleving van een van de bepalingen van artikel 7 (de
nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van het met de wet strijdige beding) indien de nietigheid, naar keuze,
wordt ingeroepen door de koper vóór het verlijden van de authentieke akte of, indien het een
aannemingsovereenkomst betreft, vóór de voorlopige oplevering. Het gaat om dwingende bepalingen en de niet-
naleving ervan werd in casu niet ingeroepen. De ingeroepen schending van artikel 7 van de Wet Breyne, ook al zou
ze bewezen zijn, zou dus geen gevolgen kunnen hebben.

Trefwoorden:
Koop op plan, toepassingsgebied, algemeen Geldigheidsvereisten koop op plan Nietigheid (koop op plan)

Samenvatting 2
De promotor is gehouden tot een resultaatsverbintenis om een woning te leveren conform de bestelling. Artikel 6 van
de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen
(Wet Breyne) bepaalt dat de artikelen 1792 en 2270, BW, betreffende de tienjarige aansprakelijkheid van architecten
en aannemers eveneens van toepassing zijn op de verkoper en artikel 13 van dezelfde wet verbiedt af te wijken van
artikel 6. In casu wordt niet betwist dat de aangeklaagde gebreken onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen
aangezien zij de stevigheid en de stabiliteit van het gebouw kunnen aantasten. Het betreft een aansprakelijkheid van
openbare orde. Het vrijstellingsbeding voor verborgen gebreken vervat in de verkoopakte kan dus niet worden
toegepast.

Wat de architecten betreft, kan het beding van uitsluiting van de aansprakelijkheid in solidum tussen de deelnemers
aan de bouwakte dat is opgenomen in de architectuurovereenkomst evenmin uitwerking krijgen aangezien het strijdig
is met de openbare orde in zoverre het een beperking van de aansprakelijkheid van de architect ten aanzien van de
bouwheer krachtens artikel 1792, BW, impliceert. De architect moet dus instaan voor de volledige schade die in
oorzakelijk verband staat met de fouten die hij heeft begaan in het ontwerp van en het toezicht op de uitvoering van
de werken.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid verkoper (koop op plan) Openbare orde en goede zeden
Middelenverbintenissen en resultaatsverbintenissen Aansprakelijkheid in solidum
Beding van niet-vrijwaring, algemeen Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen Nietigheid (koop op plan)
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 Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) (10e k.) 14 januari 2020 
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Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) (10e k.) 14 januari 2020

Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) (10e k.) 14 januari 2020 TGR-TWVR 2019, afl. 4, 219
Samenvatting
Advisering inzake fiscale aangelegenheden maakt geen onderdeel uit van de wettelijke omschreven taken van de
architect.

Wanneer contractueel geen enkele garantie werd geuit m.b.t. het verlaagde BTW-tarief blijven de bouwheren zelf
verantwoordelijk voor de toepassing van het correcte BTW-tarief.

Het feit dat een voorafgaandelijk opgemaakte kostenraming melding maakt van het gunsttarief van 6 % doet daar
geen afbreuk aan.

Trefwoorden:
Werk in onroerende staat (tarief, B.T.W.) Architect, rechten en plichten, algemeen
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Rb. West-Vlaanderen (afd. Veurne) (V4e k.) 14 oktober 2019

Rb. West-Vlaanderen (afd. Veurne) (V4e k.) 14 oktober 2019 TGR-TWVR 2019, afl. 4, 210
Samenvatting 1
De termijn voor het tijdig instellen van een vordering inzake tienjarige aansprakelijkheid is een vervaltermijn die de
ontvankelijkheid van de vordering raakt. Naargelang de ernst van de gebreken betreft die termijn een 'redelijke'
termijn of de termijn van tien jaar. Al wat vochtindringing of opstijgend vocht in de muren of het pleisterwerk betreft
kan op termijn de stevigheid van het bouwwerk aantasten en valt onder de tienjarige aansprakelijkheid.

Trefwoorden:
Aanvang termijn tienjarige aansprakelijkheid (huur van werk)

Samenvatting 2
De bewijswaarde van een deskundigenverslag wordt bepaald door de eerlijkheid, bevoegdheid en de
onafhankelijkheid van een deskundige, de omstandigheden waarin het deskundigenonderzoek is verlopen en het feit
dat het verslag een coherent en overtuigend geheel vormt. Indien een deskundige in zijn eindverslag afwijkt van zijn
voorverslag dient hij deze wijziging eerst voor te leggen aan het verweer van de partij in wiens nadeel hij zijn
conclusies wijzigt.

De opdracht van een deskundige bestaat er net in om twee stellingen te scheiden en een gewoon afwijkend oordeel
van een partij, zelfs gestaafd door haar technisch raadsman, terwijl de deskundige heeft geantwoord op alle punten
voorgebracht door deze technisch raadsman, zonder dat enig nieuw element naar voor wordt gebracht, kan niet tot
gevolg hebben dat de rechtbank het deskundig verslag naast zich neerlegt.

Overeenkomstig art. 870 Ger. W. komt het toe aan de partij die de waarde van het verslag in vraag stelt, te bewijzen
dat de deskundige niet of onvoldoende zou geantwoord hebben op zijn kritiek op het verslag. De feitenrechter mag
van die wettelijke verdeling van de bewijslast niet afwijken.

Het feit dat een partij een bepaalde opmerking niet heeft opgeworpen voor de deskundige heeft niet tot gevolg dat
haar het recht wordt ontnomen haar bezwaren later aan de beoordeling van de rechtbank voor te leggen.

Trefwoorden:
Bevindingen van de gerechtsdeskundige en opmerkingen van de partijen Bewijslast (gerechtelijk recht)
Tussentijds verslag van de gerechtsdeskundige Eindverslag van de gerechtsdeskundige

Samenvatting 3
De controleplicht van de architect is een inspanningsverbintenis die zich beperkt tot uitvoeringsfouten die zichtbaar
hadden moeten zijn voor de architect bij een normaal toezicht en zonder dat van hem een permanente aanwezigheid
op de werf kan worden vereist. Wanneer het een loutere uitvoeringsfout betreft die niet direct zichtbaar is en geen
conceptfout, draagt de architect hier geen aansprakelijkheid voor.

Trefwoorden:
Toezichtsfout (contractuele aansprakelijkheid architect) Middelenverbintenissen en resultaatsverbintenissen

Samenvatting 4
Solidaire of in solidum veroordeling wordt enkel uitgesproken waar partijen gezamenlijk dezelfde schade hebben
veroorzaakt hetzij omdat hun onderlinge fouten daartoe hebben bijgedragen hetzij omdat de ene als hoofdaannemer
contractueel instond voor de andere. De regresvordering tussen onderling mede gehouden schuldenaars (art. 1251,
3° B.W.) is pas mogelijk na betaling, maar een vordering tot vrijwaring is wel mogelijk voor het nog niet betaalde
gedeelte van de in solidum ten laste gelegde schuld boven het aandeel van de eigen schuld.

Trefwoorden:
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Aansprakelijkheid in solidum Hulppersoon en uitvoeringsagent (uitvoering overeenkomst)
Wettelijke indeplaatsstelling Vrijwaring voor verborgen gebreken, algemeen

Samenvatting 5
De intresten die in voorliggende zaak (met betrekking tienjarige aansprakelijkheid door vochtindringing) worden
gevorderd zijn verschuldigd vanaf datum van het definitief deskundig verslag.

Trefwoorden:
Interest (schadevergoeding, overeenkomst), algemeen Sancties (tienjarige aansprakelijkheid, huur van werk)
Eindverslag van de gerechtsdeskundige
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Brussel (20e k.) 23 september 2019

Brussel (20e k.) 23 september 2019 TBO 2019, afl. 6, 423 en http://www.tbo.be/ (10 februari 2020)
Samenvatting 1
De tienjarige aansprakelijkheid is ook van toepassing op onderdelen van een gebouw, zowel op onderdelen die deel
uitmaken van de structuur van het gebouw (zoals een dak) als op bepaalde andere belangrijke onderdelen waarmee
het gebouw wordt uitgerust en die er één geheel mee uitmaken, ook al zijn die onderdelen niet noodzakelijk voor de
stabiliteit of de structuur van het gebouw als zodanig, zoals bijvoorbeeld een liftinstallatie.

Trefwoorden:
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)

Samenvatting 2
Het loutere feit dat de opdrachtgever aan de architect oplegt een beroep te doen op een onderaannemer voor de
studie van de technieken, ontslaat de architect niet van de verbintenissen die hij tegenover de opdrachtgever
aangaat. Als de architect de door (de onderaannemer van) het studiebureau begane fouten niet had moeten
ontdekken en als de architect bij de coördinatie van het ontwerp of bij de coördinatie van de controle op de uitvoering
van de werken geen fout heeft begaan, dan moet hij volledig worden gevrijwaard door het studiebureau.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Exoneratiebeding (contractuele aansprakelijkheid)
Ingenieur en studiebureau (huur van werk) Aansprakelijkheid lasthebber

Samenvatting 3
Wanneer de schade haar oorzaak vindt in samenlopende fouten van verscheidene partijen en zonder één van deze
fouten de fout van de andere partij niet had kunnen volstaan om de schade te veroorzaken, is elke partij gehouden tot
volledige vergoeding van de schade. De omstandigheid dat de deskundige in zijn advies het respectieve aandeel van
de verschillende partijen in de totale schade bepaalde, doet hieraan geen afbreuk.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid in solidum Contractuele aansprakelijkheid aannemer, algemeen
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Deskundigenonderzoek (verbintenis), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2019, afl. 6, 423 en http://www.tbo.be/ (10 februari 2020)
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Rb. Leuven 21 februari 2019

Rb. Leuven 21 februari 2019 Res Jur.Imm. 2019, afl. 2, 111
Samenvatting
Voor de toepassing van art. 1792 BW (tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer) en 2270 BW
(ontheffing van aansprakelijkheid van architecten en aannemers met betrekking tot de grote werken na tien jaar) moet
aan drie voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet er een aannemingsovereenkomst gesloten zijn (zoals in casu).
Ten tweede moet deze overeenkomst een gebouw of een ander ‘groot werk’ van onroerende aard als voorwerp
hebben. Ten derde moet dit gebouw of werk aangetast zijn door een gebrek dat de stevigheid ervan in het gedrang
brengt. Dat het gebrek het bouwwerk ongeschikt maakt voor de normale bestemming waarvoor het werd opgericht,
valt buiten deze wetsbeschikkingen.

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken wordt afgewezen bij gebrek aan vordering binnen een redelijke
termijn.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)
Lichte verborgen gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer)
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
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Kh. Brussel (Fr.) (3e k.) 11 februari 2019

Kh. Brussel (Fr.) (3e k.) 11 februari 2019 TBO 2019, afl. 4, 342 en http://www.tbo.be/ (24 oktober 2019)
Samenvatting
Behoudens andersluidend contractueel beding vinden de voorlopige oplevering in de verhouding bouwheer-
hoofdaannemer en de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer (bv. door stilzwijgende aanvaarding afgeleid uit
de voorbehoudloze betaling van de eindfactuur) onafhankelijk van elkaar plaats, hetgeen impliceert dat de tienjarige
vervaltermijn in de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer niet per se samen loopt met de tienjarige
vervaltermijn in de verhouding bouwheer-hoofdaannemer.

Trefwoorden:
Voorlopige oplevering (koop op plan) Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2019, afl. 4, 342 en http://www.tbo.be/ (24 oktober 2019)
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Rechtspraak    

Il ressort d’ores et déjà de cette chronologie que M. S. sem-
blait satisfait du résultat obtenu en première instance et que 
ce n’est qu’à la suite de l’appel de Mme G. qu’il sollicita un 
rendez-vous avec Me T..

A cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce 
qu’avance M. S., le tribunal de la famille de Namur dans 
son jugement du 19.05.2015 avait déjà fait application de la 
méthode RENARD (jugement p.4).

Il ressort par ailleurs de la note de consultation établie le 
07.10.2015 que M. S. affirmait ne rien vouloir demander 
concernant les enfants.

Cette attitude de M. S. à l’époque peut très bien s’expliquer 
par un souci d’apaisement sa volonté de ne pas envenimer 
le conflit existant avec Mme G..

En tout état de cause il n’est nullement établi qu’il aurait 
donné pour instruction à Me T. d’introduire un appel inci-
dent ou qu’il l’aurait interrogé quant aux chances de succès 
d’un tel appel.

Les conclusions de Me T. furent par ailleurs communiquées 
à M. S. qui fut systématiquement invité à communiquer ses 
observations, sans que celui-ci ne réagisse.

L’attitude de M. S. postérieurement à l’arrêt du 10.05.2016 
est également révélatrice de ce que celui-ci s’estimait rem-
pli dans ses droits puisqu’il ne réagit pas à ce dernier et ne 
contesta pas les propos tenus par Me T. dans son courriel 
du 25.05.2016 par lequel ce dernier rappelait que  : «  ...  il 
n’avait jamais été question de solliciter une telle part contri-
butive à Mme G.  (selon la méthode Renard) puisque nous 
nous satisfaisions de la réalité et du partage des enfants tels 
qu’en cours actuellement... ».

L’absence de réaction de M. S. à ce courriel démontre bien 
qu’il avait été informé des possibilités d’obtenir une part 
contributive mais que c’est de manière volontaire qu’il avait 
renoncé à celle-ci.

Il n’est donc pas démontré que T. aurait manqué à son de-
voir de conseil et d’information.

A fortiori, M. S. ne démontre pas avoir donné pour mandat 
à Me T. de former un appel incident contre le jugement du 
19.05.2015.

L’absence de réaction de M. S. aux projets de conclusions à 
lui adressés par Me T. établit à nouveau que c’est de manière 
pleinement consciente et volontaire que M. S. n’a pas sou-
haité obtenir la réformation en sa faveur dudit jugement sur 
l’un quelconque des points qu’il invoque.

C’est donc en vain qu’il invoque une violation de mandat 
dans le chef de Me T..

Ce chef de la demande est donc non fondé.

2.2) Dossier facture

Selon M. S., Me T. n’aurait effectué aucune démarche utile 
dans ce dossier de sorte qu’il a dû supporter une facturation 
indue de 1.043,40 euros (1.798,39 euros – 754,99 euros)

Il ressort au contraire des pièces produites aux débats que 
Me T. a correspondu avec la société DEMENAGEMENT D.B. 
ainsi qu’avec l’avocat et l’huissier de cette dernière, ce qui 
permit à M. S. de récupérer le mobilier qu’il avait entreposé 
dans un de deux box.

Il n’apparaît nullement que M. S. aurait donné à Me T. un 
mandat autre que celui de négocier avec la société en vue de 
lui permettre de récupérer ses effets personnels, ce qui fut 
finalement le cas.

Ainsi que le souligne le premier juge, toute l’argumentation 
de M. S. se fonde sur la thèse, non démontrée, de ce que la 
société DEMENAGEMENT D.B. aurait accepté de renoncer 
aux loyers du second box.

Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce probante.

Aucune faute en relation causale avec le dommage allégué 
par M. S. n’est donc établie dans le chef de Me T..

L’appel est par conséquent non fondé.
 

 

Cour d’appel de Mons, 2e chambre, 
27 novembre 2018

Conseiller présid. la chambre :  J.-F. MALENGREAU
Conseillers :  F. THONET et C. HENROTIN
Greffier :  V. DROZD
Avocats :  P. DELZANDRE loco Th. LOTH, P. TACHENION loco S. DOC-
QUIER et B. FONDU

RC architecte et entrepreneur – Clause exonératoire de 
la RC in solidum – Franchise

BA architect en aannemer – Ontheffingsclausule in soli-
dum aansprakelijkheid – Franchise

L’architecte ne peut s’exonérer de sa responsabilité  in soli-
dum en matière de vices graves au sens de l’article 1792 C. civ. 
Peu importe que la RC décennale ait pris cours ou pas pour au-
tant que les vices relèvent de cette garantie.
La franchise prévue par l’assurance obligatoire de l’architecte 
n’est pas opposable à la victime.

De architect kan niet worden ontheven van zijn in solidum aan-
sprakelijkheid inzake zware gebreken in de zin van artikel 1792 
van het Burgerlijk Wetboek. Het maakt niet uit of de tienjarige 
BA al dan niet is ingegaan, voor zover de gebreken onder deze 
waarborg vallen.
De franchise waarin de verplichte verzekering van de architect 
voorziet, is niet tegenwerpelijk aan het slachtoffer.
 

Ass. X c. R. et B. sprl
B. sprl c. R. et Ass. X

Wolters Kluwer – Tijdschrift voor Verzekeringen T. Verz./Bull. Ass. 2020/4 — n°413  – 447 
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Jurisprudence

I. Antécédents

Marc R., propriétaire d’un terrain à Quaregnon, a pris 
contact avec les architectes ROBINET et MALENGREAU 
afin de conclure un contrat d’architecture relatif à la cons-
truction d’une habitation sur ce terrain ;

Un contrat d’entreprise général a été conclu le 17 juin 2012 
avec la SPRL JEAN-PIERRE D. ;

Les travaux de toiture et de bardage ont été confiés à la 
SPRL B. par contrat du 20 septembre 2012, pour un budget 
de 42.285,14 EUR TVAC, et ceux-ci devaient commencer le 
24 septembre 2012 pour se terminer le 19 octobre 2012 ;

Les travaux de toiture n’ont, en réalité, été terminés que le 
10 décembre 2012 ;

A la suite d’averses en juillet 2013, Marc R. a mis en de-
meure la SPRL MCMG B. de mettre fin à d’importantes infil-
trations d’eau au niveau de la toiture ;

De multiples contacts ont eu lieu entre les parties pour ten-
ter de dégager une solution ;

En octobre 2013, Marc R. a fait appel à un expert Hervé 
STIEVENART qui a déposé son rapport le 2 décembre 2013 
concluant à de nombreux vices de construction ;

Par citations des 6 et 7 février 2014, Marc R. a assigné la SA 
[X] (assureur des architectes ROBINET et MALENGREAU) 
et la SPRL MCMG B. devant le premier juge, en vue d’obte-
nir la résolution du contrat d’entreprise de toiture, aux torts 
de la SPRL MCMG B., et la condamnation de cette dernière 
au paiement d’une somme de 20.000 EUR, outre la désigna-
tion d’un expert judiciaire ;

Par jugement contradictoire du 25  juin 2014, le premier 
juge a désigné Monsieur Laurent ROBYN, en qualité d’ex-
pert judiciaire, lequel a déposé son rapport définitif le 
1er décembre 2015 concluant à des désordres chiffrés à une 
somme de 43.818,64 EUR TVAC ;

Le 6  novembre 2015, la SA SALZAC, contactée par Marc 
R., a fait un devis de réparation pour une somme de 
66.853,47 EUR TVAC dont l’expert judiciaire a eu connais-
sance ;

Le 13 mai 2016, la SA SALZAC a facturé son intervention 
pour un montant global définitif de 70.443,50 EUR TVAC ;

Par voie de conclusions, Marc R. a sollicité la condamna-
tion  in solidum  de la SA [X] et de la SPRL MCMG B. au 
paiement de nombreuses sommes distinctes majorées des 
intérêts compensatoires et moratoires et des dépens, outre 
la condamnation de chacune d’entre elles séparément à des 
sommes distinctes supplémentaires ;

Par voie de conclusions, la SA [X] et la SPRL MCMG B. ont 
introduit, l’une contre l’autre, des demandes en garantie 
subsidiaires croisées pour toutes les éventuelles condamna-
tions prononcées à leur charge à l’égard de Marc R. ;

Par jugement contradictoire du 30 juin 2017, le premier juge 
a prononcé la résolution judiciaire du contrat d’entreprise 

et a condamné in solidum la SA [X] et la SPRL MCMG B. à 
payer à Marc R. toute une série de sommes distinctes majo-
rées des intérêts compensatoires et moratoires et des dépens 
en ce compris les frais d’expertise ;

Le même jugement a, en outre, condamné la SA [X] et la 
SPRL MCMG B. se garantir l’une l’autre de toute condamna-
tion prononcée à leur charge respective à concurrence de 
50 % ;

Par requête déposée le 9 novembre 2017, la SA [X] a inter-
jeté appel de ce jugement afin d’obtenir le rejet de la de-
mande originaire, dirigée contre elle, et, à titre subsidiaire, 
qu’il soit dit pour droit que sa demande incidente originaire 
en garantie, dirigée contre la SPRL MCMG B., est fondée 
(RG 017/796) ;

Par requête déposée le 17 novembre 2017, la SPRL MCMG 
B. a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir le rejet de 
la demande originaire, dirigée contre elle, et, à titre subsi-
diaire, qu’il soit dit pour droit que sa demande incidente 
originaire en garantie, dirigée contre la SA [X] est fondée 
(RG 017/820) ;

Par voie de conclusions, Marc R. a introduit un appel inci-
dent subsidiaire, en cas de refus de condamnation in soli-
dum, afin d’obtenir une répartition des sommes dues entre 
la SA [X] et la SPRL MCMG B. ;

II. Discussion

A) Quant aux vices et malfaçons affectant la toiture de Marc R.

La Cour entend se fonder sur le rapport de l’expert judiciaire 
ROBYN déposé le 1er décembre 2015 qui met en évidence 
une mauvaise exécution de son travail par l’entrepreneur 
SPRL MCMG B. et des erreurs de conception et de contrôle 
des architectes assurés par la SA [X] ;

L’expert judiciaire ROBYN conclut, avec pertinence, de la 
manière suivante, à propos des vices dont se plaint Marc R. :
« 3.2.1. COUVERTURE A TASSEAUX-TOITURE A FAIBLE 
PENTE
Un des principaux défauts de la couverture en zinc de cette 
plate-forme résulte de l’absence de dispositif permettant la 
libre dilatation des feuilles de zinc, en dépit des règles élé-
mentaires de mise en œuvre des couvertures métalliques...
La réalisation d’un chêneau improvisé en cours de chan-
tier par les architectes et l’entrepreneur, pour pallier aux 
premières infiltrations, n’y a rien changé...Remède  : Etant 
donné les manquements aux règles de l’art dans la mise en 
œuvre des couvertures en zinc, et l’inadéquation du système 
de couverture avec le profil de la toiture, le remplacement 
de la couverture nous paraît la seule solution viable. Res-
ponsabilités : Les premiers problèmes d’infiltrations surve-
nus pendant le chantier résultent à la fois de problèmes de 
qualité d’exécution par la très mauvaise mise en œuvre des 
tasseaux et des soudures, mais également en amont d’une 
erreur de conception, car pour respecter le code de bonne 
conduite pratique du fabricant des feuilles de zinc, la cou-
verture à tasseaux aurait dû être pourvue dès le départ, d’un 
chêneau suffisamment profond permettant la libre dilata-
tion des éléments. En tant que professionnel spécialisé en 
couverture de toiture, l’entrepreneur aurait dû prévoir des 
coupures de dilatation en suffisance, il a également manqué 
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de soin et de savoir faire soignés dans la réalisation des sou-
dures et des abouts de tasseaux...L’architecte en tant que 
concepteur a également omis de prévoir des dispositifs de 
dilatation. De plus lors d’un contrôle normal de l’exécution, 
il n’a pas relevé ce problème, ni mis en évidence la mau-
vaise qualité des ouvrages de MCMGB pour lui demander de 
rectifier les soudures et les tasseaux...
3.2.2. COUVERURE A JOINTS DEBOUT-GOUTTIERE-TOI-
TURE A VERSANT
Lors de la réunion technique, nous avons constaté que le 
raccordement du VELUX sur la couverture en zinc a été 
soudé grossièrement sans respecter les prescriptions du fa-
bricant...Un examen attentif de la gouttière en zinc de la 
toiture à versant nous permet de constater plusieurs mal-
façons...Remède  : Vu la piètre qualité d’exécution et les 
nombreux défauts qui affectent les parties apparentes de 
l’ensemble des ouvrages en zinc, nous estimons qu’il est 
prudent et raisonnable d’envisager un démontage complet 
et une nouvelle mise en œuvre complète des ouvrages de 
couverture en zinc. Responsabilités  : Ces défauts d’exécu-
tion relèvent principalement d’un manque de qualification 
de l’entrepreneur dans la réalisation de couvertures métal-
liques. Par contre, il semble que l’architecte a manqué à son 
devoir de contrôle des travaux en ne mentionnant pas ce 
problème dans ses rapports de réunion, et n’exigeant pas 
des corrections des ouvrages par l’entrepreneur.
3.2.2. STRUCTURE DE TOITURE EN GITAGE 
8/23-CONSTRUCTION DU CHENEAU
Nous pouvons en conclure que si la structure est suffisante 
pour des conditions normales, elle sera faible pour suppor-
ter l’installation de panneaux solaires...Remède  : Même si 
le remplacement complet de la charpente ne se justifie pas 
totalement en termes de calcul de stabilité, il devient néces-
saire de remplacer les gîtes qui seraient touchées par des 
champignons xylophages. Nous estimons que le remplace-
ment du gîtage constitue la meilleure solution et certaine-
ment la plus simple à mettre en œuvre. Responsabilités  : 
L’architecte a omis d’intégrer le chêneau dès la conception 
du projet, alors que faisant partie intégrante de la structure 
en bois du toit plat, il aurait dû figurer dans les plans de dé-
tails...L’entrepreneur reste néanmoins le principal respon-
sable des infiltrations en raison de la piètre exécution de la 
couverture en zinc...
3.2.3. PLAFOND EN ZINC
Le plafond du porte-à-faux présente plusieurs défauts 
d’exécution...Remède : Ce travail devrait être recommencé 
dans son intégralité, de nouvelles tôles en zinc devront être 
appliquées sous le plafond. Responsabilités : Comme pour 
les griefs précédents, nous estimons qu’il s’agit d’un pro-
blème de qualité d’exécution et du non-respect des plans de 
détails de l’architecte par l’entrepreneur MCMG B...
3.2.4. BARDAGE EN ZINC
La mise en œuvre du bardage vertical des façades du 1er 
étage pose avant tout un problème esthétique dont l’évalua-
tion objective demeure peu aisée...Responsabilités : Comme 
pour les griefs précédents, nous estimons qu’il s’agit donc 
d’un problème de qualité d’exécution et du non-respect des 
règles de l’art et des détails du fabricant... Remède : Ce tra-
vail devrait être recommencé dans son intégralité dans le 
respect des règles de l’art et des prescriptions techniques 
de VMZinc...
3.2.6. FISSURES DANS LES MACONNERIES
Nous avons observé plusieurs micro-fissures dans les blocs 
porteurs en béton des façades du premier étage...Remède : 
Pour éviter ce problème esthétique, après avoir rebouché 

préalablement les fissures avec un mortier de réparation fi-
bré, nous recommandons de procéder au renforcement des 
enduits muraux par la mise en œuvre de bandes d’armature 
en textile de fibres synthétiques pour le pontage des fissures 
à plain bain d’enduit. Responsabilités : Nous estimons que 
ces fissures trouvent leur origine dans les erreurs de con-
ception de la stabilité et de l’étude de dimensionnement du 
porte-à-faux qui était à charge des architectes...
3.2.9. CANALISATION DE DECHARGE D’EAUX PLU-
VIALES A L’INTERIEUR DU BATIMENT
Nous avons constaté que la canalisation d’évacuation des 
eaux pluviales du chêneau est positionnée à l’intérieur du 
bâtiment, et qu’elle n’est pas isolée, ce qui est susceptible 
d’entraîner des phénomènes de condensation...Remède : ...
En conséquence, nous recommandons d’isoler correctement 
cette canalisation et de l’emballer d’une membrane pare-va-
peur...Responsabilités : Il s’agit principalement d’une erreur 
de conception car les phénomènes de condensation des 
conduites, le CSTC privilégie les évacuations des conduites 
d’évacuation des eaux pluviales à l’extérieur... » ;

Sur la base des constatations de l’expert judiciaire, non 
remises en cause par les parties sous réserve de quelques 
points repris ci-après, il convient de dégager les responsabi-
lités respectives des architectes et de l’entrepreneur ;

B) Quant à la responsabilité de l’entrepreneur la SPRL MCMG B.

Comme précisé ci-dessus, l’expert judiciaire a épinglé de 
multiples fautes d’exécution relevant des manquements aux 
règles de l’art dans le chef de la SPRL MCMG B. ;

Il importe peu, à ce niveau, que les architectes aient pu, 
eux aussi, commettre des fautes en relation avec les mêmes 
dommages ce qui n’exonère pas la SPRL MCMG B. de sa 
propre responsabilité à l’égard de Marc R. ;

La SPRL MCMG B. conteste surtout la hauteur des dom-
mages plus que sa responsabilité dans la survenance des 
malfaçons dont se plaint Marc R. sous réserve des éléments 
qui suivent ;

C’est ainsi que la SPRL MCMG B., sur le fond du rapport 
d’expertise, ne conteste celui-ci que relativement au bardage 
en zinc et au remplacement des joints debout et de la cou-
verture en zinc ;

En ce qui concerne le bardage, c’est vainement que la SPRL 
MCMG B. se défend en soutenant qu’elle a obéi à des ins-
tructions du maître d’ouvrage ;

D’une part, cela n’est pas démontré, et d’autre part, de toute 
façon, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel spé-
cialisé, de refuser, le cas échéant, d’exécuter des travaux 
non respectueux des règles de l’art ;

Pour ce qui est des remplacements prévus par l’expert judi-
ciaire, la SPRL MCMG B. n’explique pas en quoi cette exi-
gence préconisée par ce dernier est disproportionnée et la 
Cour suivra donc les recommandations dudit expert ;

Plus spécifiquement, quoiqu’il en soit des erreurs conco-
mitantes de conception des architectes, analysées ci-après, 
la Cour considère que celles-ci ne peuvent pas exonérer un 
entrepreneur spécialisé de ses obligations qui doivent le 
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contraindre, le cas échéant, à ne pas exécuter des travaux 
présentant, comme en l’espèce, des erreurs de conception 
décelables pour un professionnel ;

Eu égard à ses compétences de professionnel spécialisé dans 
les toitures, il appartenait à la SPRL MCMG B. de ne pas 
suivre servilement les directives des architectes ayant com-
mis des erreurs de conception ;

Il apparaît ainsi à la Cour que la SPRL MCMG B. a commis 
plusieurs fautes d’exécution mises en lumière par le rapport 
d’expertise et d’absence d’esprit critique sur les défauts de 
conception des architectes sans lesquelles il n’y aurait pas 
eu les dommages concrets subis par Marc R., et dont la hau-
teur sera discutée ci-après, de telle sorte que sa responsabi-
lité est entièrement engagée à l’égard de ce dernier ;

C) Quant à la responsabilité des architectes

Ici aussi, l’expert judiciaire a relevé des erreurs de concep-
tion et un contrôle insuffisant dans le chef des architectes ;

La SA [X] ne conteste pas que les architectes ont bien com-
mis des fautes de conception, mais, en revanche, elle consi-
dère qu’il convient de ne pas retenir de fautes de contrôle 
dans leur chef car ils ne pouvaient surveiller continuelle-
ment le chantier ;

Par ailleurs, elle considère aussi que les éventuelles fautes 
de contrôle sont sans lien causal avec les dommages de 
Marc R. dans la mesure où ce dernier aurait, de toute fa-
çon, subi la réfection nécessaire aux fautes d’exécution de 
la SPRL MCMG B. ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que les architectes ont reçu 
une mission complète prévoyant un contrôle du chantier et 
qu’ils doivent répondre bien entendu des fautes de concep-
tion ;

Il importe peu, à ce niveau, qu’il y a eu également des fautes 
d’exécution de la SPRL MCMG B. ce qui n’exonère pas les 
architectes de leur responsabilité comprenant donc une 
mission de contrôle ;

Il faut relever, ce qui n’est pas contesté, que le chantier a 
duré trois mois et demi de début septembre 2012 à mi-dé-
cembre 2012 ;

Or, le contrat d’architecture, déposé non signé par les par-
ties, et dont il n’est pas contesté qu’il a été conclu entre eux, 
a prévu que les architectes devaient effectuer une visite de 
chantier au moins une fois par semaine ;

Cela signifie que les architectes auraient dû contrôler ce 
chantier à 14 reprises alors, qu’en l’espèce, tel n’a pas du 
tout été le cas, aucun procès-verbal de chantier n’étant dé-
posé ;

Si les architectes avalent assumé correctement leurs obliga-
tions de contrôle, il est certain que l’entrepreneur aurait dû 
corriger ses erreurs d’exécution, au fur et à mesure, et que 
le chantier n’aurait pas dû être complètement repris comme 
il l’a été ;

Sans les fautes de conception et de contrôle des architectes, 
les dommages subis par Marc R., dont la hauteur sera ana-
lysée ci-après, ne se seraient pas produits tels qu’ils sont 
survenus, de telle sorte que leur responsabilité doit être éga-
lement retenue y compris donc pour les dommages résultant 
de la mauvaise exécution par l’entrepreneur la SPRL MCMG 
B. ;

C) Quant à la condamnation in solidum des architectes et de 
l’entrepreneur pour leurs fautes concurrentes dans la surve-
nance du même dommage

1- La mise en œuvre des principes

La question qui se pose est de savoir si, compte tenu de ce 
qui précède, il est possible pour Marc R. d’obtenir la con-
damnation in solidum des architectes et de la SPRL MCMG 
B. pour tous ses chefs de demande ;

A juste titre, la Cour de cassation a affirmé que : « Lorsqu’un 
dommage trouve son origine dans les fautes concurrentes 
de diverses personnes et que, sans la faute de l’une d’entre 
elles, les diverses fautes de chacune des autres n’auraient 
pas suffi à causer le dommage, chacune d’elle est tenue en-
vers la victime d’indemniser l’entier dommage. Il en va ainsi 
également lorsque la part de responsabilité dans la surve-
nance du dommage peut être déterminée sur base de la gra-
vité des fautes respectives » (Cass., 2 octobre 1992, Entr. Et 
dr., 1997, p. 163) ;

La doctrine précise même, à bon droit, que  :  «  La portée 
de l’obligation in solidum doit être bien circonscrite. Elle 
est l’expression de la théorie de l’équivalence des con-
ditions, consacrée par la Cour de cassation, et ne trouve 
à s’appliquer que dans l’hypothèse où des fautes concur-
rentes de l’architecte et de l’entrepreneur ont contribué 
à provoquer un même dommage »  (A. DELVAUX et B. de 
COCQUEAU, « L’ordre public en droit de la construction : 
un concept aux multiples ramifications », in CUP, Vol. 166, 
mai-juin 2016, « Droit de la construction », p. 74, n° 71) ;

Certes, à propos de l’obligation de contrôle de l’architecte, 
la doctrine a affirmé, à bon escient, que : « Un même dom-
mage n’existe pas là où une frontière nette peut être établie 
entre les effets de chaque faute, au terme d’investigations 
et d’analyses résultant d’une diligence raisonnable. Le dé-
faut de contrôle de l’architecte, qui n’a pas décelé la faute 
d’exécution imputable à l’entrepreneur, n’est pas nécessai-
rement en relation causale avec le dommage résultant de 
la faute d’exécution » (A. DELVAUX et D. DESSARD, « Le 
contrat d’entreprise de construction », Larcier, 1991, p. 211, 
n° 271) ;

Cependant, en l’espèce, la Cour considère que les fautes de 
contrôle et de conception des architectes sont tout à fait in-
terpénétrés avec les fautes d’exécution de la SPRL MCMG 
B., de telle sorte que les différents chefs de demande ad-
missibles, en fonction de ce qui sera dit ci-après, sont la 
conséquence des fautes cumulées des différentes parties 
sans lesquelles chacun des dommages retenus ne se serait 
pas produit ;

En principe donc Marc R. peut solliciter la condamnation in 
solidum  de la SA [X] et de la SPRL MCMG B. pour tous 
les chefs de demande admissibles, sous réserve, ce qui sera 
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analysé ci- après, de l’éventuelle validité de la clause conte-
nue dans le contrat d’architecture rejetant le principe de la 
condamnation in solidum ;

2- La validité de la clause de rejet de la condamnation in soli-
dum prévue dans le contrat d’architecture

Pour tenter d’échapper à cette condamnation in solidum la 
SA [X], assureur des architectes, relève que le contrat d’ar-
chitecture rejette la condamnation  in solidum  des archi-
tectes ;

En effet, l’article 5.3 de ce contrat dispose que : « Le maître 
de l’ouvrage s’interdit de faire supporter par l’architecte les 
conséquences financières des erreurs et fautes des autres 
participants à l’acte de construire tels que l’entrepreneur, 
etc. D’autre part, l’architecte ne pourra être rendu respon-
sable des défauts internes de conception ou de fabrication 
des matériaux et fournitures. En conséquence, l’architecte 
n’assumera aucune responsabilité in Solidum avec aucune 
autre partie intervenant dans l’édification dont il n’est ja-
mais obligé à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage ou 
de tiers » ;

Il convient d’abord d’interpréter correctement cette clause 
car il est évident que celle-ci ne peut vouloir signifier que 
l’architecte ne doit pas répondre de la faute d’autrui ayant 
causé un dommage distinct dont il serait complètement 
étranger ce qui est une telle évidence qu’il aurait été inutile 
de prévoir une clause à ce sujet ;

En réalité, cette clause ne peut vouloir dire qu’une seule 
chose, celle d’écarter la théorie de l’équivalence des con-
ditions lorsqu’un même dommage a été créé par des fautes 
concurrentes de l’architecte et de l’entrepreneur, l’architecte 
ne devant supporter sur le plan de l’obligation à la dette que 
sa part contributoire en fonction de l’incidence de sa faute 
dans la réalisation du dommage ;

A ce sujet, la cour ne peut que suivre la pertinente argumen-
tation de la cour d’appel de Liège qui a énoncé que : "At-
tendu qu’une clause contractuelle doit être interprétée de 
manière à lui donner le sens de ce qui fut la commune in-
tention des parties ; qu’il ne s’agit pas ici pour l’architecte 
de s’exonérer de sa faute professionnelle, de sa responsa-
bilité décennale ou pour vices cachés, mais de limiter les 
effets de l’obligation in solidum, ce qui n’est pas contraire 
à l’ordre public ; que la clause consacre l’accord du maître 
de l’ouvrage de ne réclamer à l’architecte que le dédomma-
gement de ce qui constitue les conséquences de sa propre 
faute ; Que la faute de l’architecte, par son interpénétration 
avec celle du ou des entrepreneurs, a contribué à produire le 
dommage qui sans elle ne se serait pas produit de la même 
manière  ; que certes, selon la théorie de l’équivalence des 
conditions, l’architecte est donc responsable in totum à 
l’égard du maître de l’ouvrage ; que celui-ci n’est cependant 
pas dupe lorsqu’il accepte la clause selon laquelle il renonce 
à l’in solidum dans le chef de l’architecte ; qu’il reconnaît 
expressément à l’architecte le droit de ne l’indemniser que 
de la partie du dommage qui lui incombe, telle qu’elle est 
déterminée dans le cadre du recours subrogatoire contribu-
toire qui devrait normalement avoir lieu entre les différents 
coobligés fautifs ; que ce faisant, le maître de l’ouvrage ne 
fait par ailleurs que revenir au principe, soit la divisibilité 
de plein droit de la dette quand celle-ci repose sur plusieurs 

débiteurs, mais au seul profit de l’architecte" (Liège, 28 juin 
2002, RG 2000/12, www.juridat.be) ;

Il faut cependant s’interroger sur la licéité d’une telle clause ;

A cet égard, il a été écrit, à juste titre, que  : "Par arrêt du 
5 septembre 2014 (Cass., 14 septembre 2014, J.L.M.B., 2015, 
1627...), la Cour de cassation a jugé contraire à l’ordre pu-
blic une clause exonératoire de la responsabilité in soli-
dum en matière de vices graves au sens de l’article 1792 du 
Code civil. La position de nombre des juridictions de fond 
est, en définitive, désavouée dans des termes univoques : la 
clause en vertu de laquelle l’architecte n’est redevable de 
dommages et intérêts qu’à concurrence de sa part dans la 
réalisation du dommage, implique une limitation de sa res-
ponsabilité et, partant, viole l’article 1792 du Code civil. La 
Cour de cassation s’est déterminée en prenant en compte le 
caractère d’ordre public de la responsabilité décennale pour 
en déduire que celle-ci ne pouvait être contractuellement 
exclue ou limitée...il n’y a donc pas contradiction dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation entre son arrêt du 
21 février 2001 admettant la possibilité d’un aménagement 
contractuel du régime de l’obligation in solidum et son arrêt 
du 5 septembre 2014 anéantissant les effets d’un tel aména-
gement en matière de responsabilité décennale. Elle a pris 
en compte l’autonomie contractuelle pour ce qui concerne 
l’obligation in solidum, tout en rappelant ses limites, à sa-
voir le respect de dispositions d’ordre public" (A. DELVAUX 
et B. de COCQUEAU, "L’ordre public en droit de la cons-
truction : un concept aux multiples ramifications", in CUP, 
Vol. 166, mai-juin 2016,  "Droit de la construction",  p.77, 
n° 74) ;

A la lumière des principes qui précèdent, il faut donc faire 
la part des choses, à propos des malfaçons, entre celles qui 
relèvent de la garantie décennale, qui peuvent faire l’ob-
jet d’une condamnation  in solidum,  nonobstant la clause 
contractuelle en sens contraire, et les autres malfaçons 
pour lesquelles la clause excluant la condamnation  in so-
lidum peut jouer, de telle sorte que l’architecte ne peut être 
tenu, dans ce dernier cas, à l’égard du maître d’ouvrage que 
pour sa part ;

Or, en l’espèce, la SA [X] soutient que la garantie décennale 
ne peut jouer dès lors qu’il n’y a pas eu de procès-verbal 
de réception provisoire des travaux pouvant faire courir le 
délai de cette garantie ;

Il importe peu que la garantie décennale ait ou non pris 
cours pour autant bien entendu que les vices dénoncés re-
lèvent de cette garantie ;

Il reste à se demander si les vices et malfaçons, dont se 
plaint Marc R., relèvent ou non de la garantie décennale vi-
sée à l’article 1792 du Code civil ;

A cet égard, c’est à juste titre que la doctrine enseigne 
que : « Les vices ou malfaçons couverts par la responsabilité 
décennale doivent être graves, en ce sens qu’ils doivent être 
susceptibles de mettre en péril la solidité d’un édifice ou 
d’un gros ouvrage ou d’une de ses parties maîtresses » (M-A. 
FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX et F. POTTIER, "Le 
contrat d’entreprise – Chronique de jurisprudence (1990- 
2000)", in  "Les dossiers du J.T.", éditions Larcier, p.  334, 
n° 405) ;
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Dans des cas analogues au cas d’espèce, la doctrine ensei-
gne, à bon droit, que : « Ont été considérés comme gros ou-
vrages au sens de l’article 2270 du Code civil...les éléments 
constituant le gros œuvre : charpente, toiture ou murs (Cass., 
18 octobre 1973, Pas., 1974, I, p. 185) » (A. DELVAUX et D. 
DESSARD, « Le contrat d’entreprise de construction », Lar-
cier, 1991, p. 179, n° 225) ;

En l’espèce, la solidité du bâtiment est en jeu puisque la 
toiture a dû être complètement refaite, sous réserve de 
quelques travaux pouvant être conservés, de telle sorte que 
les vices relevés font partie de ceux couverts par la garantie 
décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Partant, il résulte de ce qui précède que la clause de rejet de 
la condamnation in solidum n’est pas valable en ce qu’elle 
vise à couvrir des vices graves engageant la responsabilité 
décennale des architectes ;

Il convient donc bien de condamner in solidum la SA [X] et 
la SPRL MCMG B. au paiement des dommages admissibles 
de Marc R. tels qu’ils seront repris ci-après ;

E) Quant aux dommages réclamés par Marc ROLAND

Il convient tout d’abord de relever que Marc R. ne sollicite 
plus la résolution du contrat d’entreprise aux torts de la 
SPRL MCMG B. ;

Par contre, Marc R. réclame des dommages et intérêts in so-
lidum à la SA [X] et à la SPRL MCMG B. pour le non-respect 
de leurs obligations respectives conformément aux articles 
1147 et 1149 du Code civil ;

1– La réparation des vices et malfaçons

Après avoir comptabilisé chacun des postes nécessitant une 
réfection, l’expert judiciaire a considéré qu’il fallait évaluer 
celle-ci à une somme de 43.818,64 EUR TVAC ;

Par ailleurs, il est établi que Marc R. a payé à la SPRL 
MCMG B. une somme globale de 37.500 EUR TVAC pour 
des travaux inutiles pour la plupart sur la base d’un devis 
de 42.285,14 EUR TVAC ;

Enfin, il est établi que Marc R. a procédé à la réfection de sa 
toiture par une autre entreprise la SA SALZAC pour le prix 
global de 70.443,50 EUR TVAC ;

Le premier juge, considérant que le paiement de cette fac-
ture prouve le réel dommage de Marc R., a attribué à ce 
dernier le remboursement des sommes inutilement payées 
à la SPRL MCMG B. de 37.510 EUR – 8.151,96 EUR (travaux 
pouvant être conservés) = 29.358,04 EUR TVAC à majorer 
d’une somme de 25.567,62 EUR étant le surcoût des travaux 
de réfection réalisés par la SA SALZAC ;

La Cour considère, au contraire, que cette manière d’évaluer 
le dommage n’est pas appropriée car, d’une part, les travaux 
réalisés par la SA SALZAC ne sont pas tout à fait iden-
tiques (membrane d’étanchéité souple à la place du zinc) 
et, d’autre part, parce que rien ne démontre que ce surcoût 
était inévitable en l’absence de comparaison de prix avec 
d’autres entrepreneurs ;

Au contraire, si cette facture de la SA SALZAC a été dres-
sée, après le dépôt du rapport d’expertise, le devis, lui, date 
du 2 novembre 2015 et est antérieur au rapport définitif de 
l’expert ROBYN déposé le 1er décembre 2015 et celui-ci en 
a tenu compte en retenant certains postes de ce devis et pas 
d’autres ;

L’expert ROBYN a donc bien dressé ses décomptes en ayant 
eu connaissance du devis de la SA SALZAC et il n’existe 
donc pas de raison objective de tenir compte de ces majo-
rations, non retenues par l’expert judiciaire, et dont rien ne 
démontre la nécessité ;

L’expert retient donc un coût total pour les travaux de réfec-
tion de 43.818,64 EUR qui sera retenu et ce, sans qu’il ap-
paraisse nécessaire de mettre en mouvement une nouvelle 
expertise pour apprécier la pertinence du prix sollicité par 
la SA SALZAC ;

Cela signifie qu’en obtenant cette somme de 43.818,64 EUR, 
Marc R. est remis dans la situation qui aurait été la sienne 
si les architectes et l’entrepreneur avaient correctement res-
pecté leurs obligations ;

Partant, il est donc logique, dans cette hypothèse, que la 
SPRL MCMG B. perçoive le coût global de son entreprise 
qui était de 42.285,14 EUR TVAC ;

Dès lors, que la SPRL MCMG B. n’a obtenu qu’une somme 
de 37.510  EUR, elle est donc en droit de déduire de la 
somme de 43.818,64 EUR TVAC, qu’elle doit à Marc R., la 
somme de 4.775,14 EUR TVAC non perçue (42.285,14 EUR 
TVAC – 37.510 EUR TVAC), de telle sorte qu’elle est donc 
redevable,  in solidum, avec la SA [X], pour les travaux de 
réfection, d’une somme de 39.043,50 EUR TVAC ;

Aucune perte supplémentaire due à un surcoût n’est donc 
justifiée dans le chef de Marc R. ;

2– Les frais de bâchage

C’est à juste titre que Marc R. réclame des frais de bâchage 
de 981,62 EUR TVAC, dûment justifiés par facture, qui ont 
été rendus indispensables pour éviter d’autres dégâts par 
des infiltrations d’eau ;

L’expert judiciaire confirme la présence de bâches dans son 
rapport d’expertise même s’il omet d’en reprendre le coût ;

Il apparaît que, sans les fautes cumulées des architectes et 
de la SPRL MCMG B., ces bâches n’auraient pas dû être po-
sées ;

3– Le coût des démolitions des travaux inutiles de la SPRL MCMG 
B. et des travaux de réfection divers pour remédier aux dégrada-
tions créées par les malfaçons

Dès lors, qu’il est attribué à Marc R. la totalité de la somme 
de 43.818,64 EUR TVAC, fixée par l’expert judiciaire, et que 
les travaux de démolition ont été dûment repris dans les 
décomptes, il ne convient pas de les attribuer une nouvelle 
fois ;

Il en est de même pour les différents travaux de réfection 
pour remédier aux conséquences des malfaçons, qui sont 

452 – T. Verz./Bull. Ass. 2020/4 — n°413   Bulletin des Assurances – Wolters Kluwer

M&D Seminars 136



E
m

ail: bcauw
enberghs@

ncoi.be     C
om

pany: x     D
ow

nload date: 20-06-2021

Rechtspraak    

repris dans le rapport d’expertise judiciaire, sauf pour un 
velux, même si c’est à un prix inférieur ;

Les sommes de 2.831,40 EUR de frais d’isolation de toiture 
et de 1.981,98 EUR de structure de faux- plafonds ne sont 
donc pas retenues ;

Par contre, il semble que l’expert ROBYN n’a pas compta-
bilisé les frais de démontage et de remontage d’un Velux 
indispensables compte tenu de la réfection de la toiture ;

Il revient ainsi à Marc R. la somme justifiée par facture de 
3.245,22 EUR TVAC à charge in solidum de la SA [X] et de 
la SPRL MCMG B. ;

4– La mise en œuvre de la façade rideau en aluminium

Le premier juge a mis à charge  in solidum des architectes 
et de l’entrepreneur du coût de la façade rideau en alumi-
nium ;

Il est à noter que Marc R. ne réclame à ce sujet que la con-
damnation de la SA [X] et plus celle de la SPRL MCMG B. ;

Quoi qu’il en soit, ici aussi, ce poste concerne des fissures 
dans la maçonnerie et a déjà été repris dans les décomptes 
de l’expert judiciaire de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de 
condamner à d’autres sommes à ce sujet ;

5– Le surcoût des frais d’architecte

Marc R. a déclaré ne plus vouloir réclamer de sommes à ce 
sujet nonobstant la condamnation du premier juge pronon-
cée en sa faveur relativement à ces surcoûts d’architecte ;

Dès lors qu’il n’y a pas eu de frais supplémentaires d’archi-
tecte, ce poste doit être rejeté ;

6– Le trouble de jouissance

La somme de 750 EUR par mois réclamée par Marc R., à titre 
de trouble de jouissance, ne fait pas l’objet de contestations 
quant à son quantum, les discussions portant sur la période 
à prendre en considération ;

L’expert judiciaire a calculé, à titre de trouble de jouis-
sance, une indemnité de 750  EUR par mois, depuis le 
1er juillet 2013, jusqu’au 1er juillet 2015, soit une somme de 
18.000 EUR, outre deux mois supplémentaires pour la pé-
riode des travaux de réfection, soit une somme globale de 
19.500 EUR ;

Marc R., de façon ambigüe, considère qu’il faut calculer ce 
préjudice depuis la fin du chantier le 1er janvier 2013, mais 
dans son dispositif il ne vise aucun appel incident, à titre 
principal, et il reprend expressément parmi les postes du 
dommage une somme de 19.500 EUR de trouble de jouis-
sance ;

Quoiqu’il en soit, ce n’est pas la date de fin de chantier qui 
doit être prise en considération, mais la date à partir de la-
quelle Marc R. s’est plaint des infiltrations d’eau à partir 
de la toiture, soit en juillet 2013, comme l’a retenu l’expert 
judiciaire ;

De plus, Marc R. précise qu’il n’avait compté s’installer sur 
place qu’en juin 2013 ;

C’est à tort que la SA [X] soutient que Marc R. aurait traîné 
en n’assignant, qu’en juin 2014, alors qu’à la suite de la 
mise en demeure de juillet 2013, de multiples mails ont été 
échangés entre les parties, outre une tentative de concilia-
tion, non couronnée de succès, avec la SPRL MCMG B. ;

Par la suite, des mesures conservatoires ont été prises par 
Marc R., lequel a pris contact avec un expert STIEVENART 
qui a déposé un rapport circonstancié le 2 décembre 2013 ;

Il n’apparaît donc pas que Marc R. ait agi tardivement 
compte tenu de l’incertitude technique à dissiper et des né-
gociations en cours ;

Par ailleurs, c’est vainement que la SA [X] soutient qu’il n’y 
a aucun lien causal entre les fautes de contrôle des archi-
tectes, à les supposer avérées, et le trouble de jouissance 
vanté par Marc R. dans la mesure où de toute façon des tra-
vaux de réfection auraient été entrepris à la suite de la mau-
vaise exécution de la SPRL MCMG B. ;

La SA [X] perd de vue que le contrôle des architectes a été 
quasi inexistant pendant toute la durée du chantier, qui a 
duré trois mois et demi, et que si ceux-ci avaient assuré ce 
contrôle une fois par semaine, comme prévu contractuelle-
ment, les réfections et ajustements auraient pu se faire ins-
tantanément et Marc R. n’aurait ainsi pas subi de trouble de 
jouissance, à dater du 1er juillet 2013, au-delà de la fin des 
travaux ;

Sur la base des principes repris ci-dessus, il convient donc 
bien de condamner in solidum la SA [X] et la SPRL MCMG 
B. à payer une somme de 19.500 EUR de trouble de jouis-
sance ;

7– Les frais de conseiller technique

Les frais de conseiller technique ne sont pas compris dans 
les dépens et il convient d’apprécier s’il s’agit d’un dom-
mage en relation causale avec les fautes imputées aux archi-
tectes et à l’entrepreneur ;

C’est, à juste titre, qu’il a été écrit, à ce propos, que : « Dans 
son avis précité, le Conseil d’Etat avait également relevé que 
« dès lors que la proposition ne vise que les honoraires et 
frais d’avocat, la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de 
cassation du 2  septembre 2004 restera d’application pour 
les frais autres que ceux liés à l’intervention d’un avocat, 
notamment pour les frais et honoraires des conseils tech-
niques » (Sénat, sess. 2006-2007, doc. 3-1686/3)...il y a lieu 
par ailleurs de rappeler que dans le système résultant de 
la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 
2 septembre 2004, la répétibilité des frais et honoraires des 
conseils techniques ne s’appliquera que dans le cadre du 
droit de la responsabilité et au profit du seul demandeur 
pouvant établir tout à la fois l’existence d’une faute contrac-
tuelle ou extra-contractuelle et le caractère nécessaire de 
l’intervention des conseils techniques justifiant l’incorpora-
tion des frais de ses conseils dans le dommage réparable » (J. 
VAN COMPERNOLLE et F. GLANSDORFF, « La répétibilité 
des frais et honoraires d’avocat », in CUP, Vol. 98, décembre 
2007, « L’accès à la justice », p. 255-256, n° 22) ;
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Il apparaît à la Cour que, tant, préalablement à l’expertise, 
pour obtenir celle-ci, que pendant le cours de cette dernière, 
vu son caractère très technique, il faut admettre la nécessité 
de l’intervention d’un conseiller technique ;

Il est certain que, sans les fautes cumulées, des architectes 
et de la SPRL MCMG B., Marc R. n’aurait pas eu besoin de 
faire appel à un conseiller technique de telle sorte qu’il 
faut condamner in solidum ceux-ci à payer une somme de 
3.783,45 EUR TVAC (factures STIEVENART) de ce chef ;

8– Les suppléments de frais de cuisine

Pour les frais supplémentaires de cuisine, Marc R. ne re-
prend aucun appel incident dans le dispositif de ses conclu-
sions reprenant en détail tous les postes de demande encore 
sollicités, sans ces frais, alors que le premier juge avait pour-
tant rejeté cette demande ;

Cependant, dans la motivation de ses conclusions, Marc R. 
reprend ce supplément de frais de cuisine de 785,70 EUR, 
mais il n’est étayé par aucune pièce réellement probante ;

Le document déposé est non signé et rien ne démontre que 
le cuisiniste pouvait réclamer une révision de ses prix ;

Pour autant que de besoin, ce poste sera donc rejeté ;

9– Les intérêts compensatoires sur les frais d’expertise

Encore une fois, Marc R. n’a pas fait d’appel incident prin-
cipal, dans le dispositif de ses conclusions, à propos de ces 
intérêts compensatoires sur les frais d’expertise, mais tout 
en reprenant ceux-ci dans le corps desdites conclusions ;

Quoiqu’il en soit, les intérêts compensatoires ne peuvent 
être accordés sur ces frais ;

Ainsi, avec pertinence, la Cour de cassation enseigne, à ce 
sujet, que : « Attendu qu’en vertu de l’article 1018, 4°, du 
Code judiciaire, les frais de toutes mesures d’instruction 
font partie des dépens et qu’en vertu de l’article 1017, alinéa 
1, du même code, tout jugement définitif prononce, même 
d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui 
a succombé ; Attendu que, dès lors, les dépens ne sont dus 
qu’à partir de la condamnation ; qu’en tant que tels, ils ne 
peuvent produire des intérêts avant cette date ; Attendu que 
l’arrêt condamne la demanderesse au paiement des frais 
de l’expertise et des intérêts compensatoires calculés sur 
cette somme à partir du jour de leur avance par la défen-
deresse  ; que l’arrêt considère que cette avance fait partie 
des dépens ; Attendu que l’arrêt ne peut condamner la de-
manderesse au paiement d’intérêts compensatoires calculés 
sur une somme avant de l’avoir condamnée au paiement de 
cette somme  »  (Cass., 30  mars 2001, RG C.97.0330.N/10), 
www.juridat.be) ;

10– La prise en compte ou non de la franchise prévue dans le 
contrat d’assurance

C’est à tort que la SA [X] considère que la franchise contrac-
tuelle prévue dans le contrat d’assurance à l’égard des ar-
chitectes est opposable aux tiers lésés agissant, comme en 
l’espèce, dans le cadre d’une action directe ;

Pour répondre à cette question, il faut, au préalable, quali-
fier cette assurance en déterminant son caractère obligatoire 
ou non ;

A ce sujet, il a été écrit, à bon escient, que  :  «  Au cours 
de la période examinée, la Cour de cassation a par ailleurs 
confirmé que le caractère obligatoire devait également être 
reconnu aux assurances dont la souscription est imposée 
par des règles déontologiques approuvées par un arrêté 
royal. Par un arrêt du 19  octobre 2001 (Cass., 19  octobre 
2001, R.G.A.R., 2003, 13745...), elle a en effet implicitement 
admis l’application de l’article 87, §1er de la loi du 25 juin 
1992 à une assurance de la responsabilité professionnelle 
d’un architecte  »  (V. CALLEWAERT,  «  Actualités législa-
tives et jurisprudentielles dans les assurances de la respon-
sabilité », in CUP, Vol. 106, décembre 2008, « Actualités en 
droit des assurances », p. 224, n° 34) ;

Il convient donc d’appliquer l’article  87 §1 de la loi du 
25  juin 1992, devenu l’article  151 §1 de la loi du 4  avril 
2014, relatif aux assurances obligatoires, qui dispose 
que : « Dans les assurances obligatoires de la responsabilité 
civile, les exceptions, franchises, nullités et déchéances dé-
rivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur cause dans un 
fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à 
la personne lésée » ;

C’est donc, à bon droit, que le premier juge a refusé de dé-
duire la franchise contractuelle des sommes dues par la SA 
[X] qui est inopposable à Marc R. ;

F) Quant aux demandes contributoires croisées entre la SA [X] 
et la SPRL MCMG B.

C’est à tort que la SA [X] et la SPRL MCMG B. qualifient 
leurs demandes entre elles de recours en garantie puisqu’il 
y va, en réalité, de recours contributoires entre coobligés à 
la dette ;

Au sujet de ce recours contributoire entre coobligés, condam-
nés in solidum, il a été écrit, à juste titre, que : "Ainsi, si des 
fautes concurrentes engagent la responsabilité de leurs au-
teurs pour le tout, il faut, en matière contractuelle comme 
en matière aquilienne, répartir la contribution à la dette 
entre les coresponsables en fonction de la gravité des fautes 
respectives ou de l’incidence de ces fautes sur la production 
du dommage"  (P. VAN OMMESLAGHE, "Droit des obliga-
tions", 3ème édition, PUB, p.818) ;

Comme précisé ci-dessus, il apparaît que les fautes des ar-
chitectes et de la SPRL MCMG B. ont particulièrement inter-
pénétrées et ont participé d’égale manière à la réalisation de 
chacun des dommages vantés par Marc R. ;

Sur le plan contributoire, c’est donc à juste titre que le pre-
mier juge a considéré qu’il fallait prévoir un partage pour 
moitié entre la SA [X] et la SPRL MCMG B. pour toutes les 
sommes dues à Marc R. ;

C’est à tort que la SPRL MCMG B. soutient que la SA [X] n’a 
introduit sa demande contributoire, pour la première fois, 
qu’en degré d’appel, ce qui est contredit par les pièces de 
procédure ;
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G) Quant aux dépens

1- Marc R. doit être considéré comme la partie gagnante 
contre la SA [X] et la SPRL MCMG B. qui doivent toutes les 
deux lui payer ses frais et dépens des deux instances ;

C’est à tort que la SPRL MCMG B. soutient qu’elle n’a fait 
que suivre l’appel de la SA [X] alors qu’elle conteste plu-
sieurs postes du dommage vanté par Marc R. ;

Il n’y a aucune raison de considérer que seule la SA [X] doit 
supporter les frais et dépens de Marc R. ou que cette der-
nière doit garantir tous les frais et dépens de la SPRL MCMG 
B. ;

En ce qui concerne l’indemnité de procédure de base, 
celle-ci doit être fixée à une somme de 6.000 EUR pour les 
affaires portant sur une somme supérieure à 100.000 EUR ;

Compte tenu du fait qu’il n’est fait droit qu’à une partie de la 
demande principale originaire de Marc R., il ne sera accordé, 
après compensation, qu’une quote-part de cette indemnité 
de procédure de base, soit une somme de 4.000  EUR par 
instance ;

Il revient donc à Marc R. deux indemnités de procédure de 
base de 4.000 EUR, soit une somme de 8.000 EUR, outre les 
frais de citation de 540,64  EUR et les frais d’expertise de 
7.384,04 EUR, soit une somme globale de 15.924,68 EUR ;

2- En ce qui concerne le lien d’instance entre la SA [X] et la 
SPRL MCMG B. eu égard au fait que leurs demandes contri-
butoires respectives sont retenues à concurrence de 50 % 
pour chacune, les frais et dépens des deux instances seront 
compensés ;
 

 

Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg 
te Brussel, 21e kamer zetelend in hoger 
beroep, 19 juni 2018

Voorzitter:  D. FRANSENS
Afgevaardigd griffier:  I. KUYS
Advocaten:  L. WILLEMS en R. BREEMANS

VAPH  – Regres  – Grenzen subrogatierecht  – Artikel  14 
van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het 
VAPH – Strikte interpretatie

VAPH (Agence flamande pour les personnes handica-
pées) – Recours – Limites du droit de subrogation – Ar-
tikel 14 du décret du 7 mai 2004 portant création de la 
VAPH  – Interprétation stricte

Het subrogatierecht kent een dubbele begrenzing:

– het VAPH kan niet meer terugvorderen dan wat het zelf heeft 
uitbetaald;

– het VAPH kan niet meer terugvorderen dan de sommen 
waarop het slachtoffer gerechtigd is in gemeen recht.

Staan ter discussie: aanschaf en onderhoud elektrische rolstoel, 
verzorgingsbed, werk-bureaustoel, ondersteuningskost betaald 
door het VAPH aan een pleegzorginstelling ten behoeve van het 
slachtoffer.
Enkel de problematiek rond de elektrische rolstoel wordt ten 
voordele van het slachtoffer beslecht. Het verzorgingsbed en 
de werk-bureaustoel worden afgewezen, omdat het slachtoffer 
krachtens het gemeen recht hierop geen recht heeft volgens het 
verslag van de gerechtsdeskundige.

De ondersteuningskosten betaald door het VAPH aan een 
pleegzorginstelling ten behoeve van het slachtoffer worden 
afgewezen. Het subrogatierecht van het VAPH is immers krach-
tens artikel 14, vierde lid van het decreet van 7 mei 2004 beperkt 
tot de tegemoetkomingen betaald “AAN” de persoon met een 
handicap en is niet van toepassing op tegemoetkomingen die 
worden uitgekeerd aan derden (in casu de pleegzorginstelling) 
“ten behoeve” van de gehandicapte persoon.

Le droit de subrogation connaît une double limitation :

– la VAPH ne peut pas réclamer davantage que ce qu’elle a elle-
même payé ;

– la VAPH ne peut pas réclamer davantage que les sommes aux-
quelles la victime a droit en droit commun.

Sont en cause  : acquisition et entretien d’une chaise roulante 
électrique, d’un lit de soins, d’un siège de bureau, frais de sou-
tien payés par la VAPH à une institution de placement familial au 
profit de la victime.
Seule la problématique relative à la chaise roulante électrique 
est tranchée en faveur de la victime. Les frais concernant le lit 
de soins et le siège de bureau sont rejetés parce que la victime 
n’y a, en vertu du droit commun, pas droit selon le rapport de 
l’expert judiciaire.

Les frais de soutien payés par la VAPH à une institution de place-
ment familial au profit de la victime sont rejetés. En effet, le droit 
de subrogation de la VAPH se limite, en vertu de l’article 14, ali-
néa 4, du décret du 7 mai 2004, aux allocations payées « À » la 
personne handicapée et ne s’applique pas aux allocations qui 
sont versées à des tiers (en l’occurrence, l’institution de place-
ment familial) « au profit » de la personne handicapée.
 

Verz. X t. VAPH

II. Feiten en voorgaanden

2. [X] is de verzekeraar van mevrouw Conny G., die aanspra-
kelijk gesteld werd voor een verkeersongeval op 30.10.1997 
te Hakendover waarbij de heer Yves T. zware verwondingen 
opliep.

Bij vonnis van 17.01.2013 veroordeelde de correctionele 
rechtbank te Leuven, zetelend in graad van beroep, mevrouw 
G. tot betaling aan de heer T. van 585.084,07 euro, meer de 
vergoedende en gerechtelijke intresten en een levenslange 
maandelijkse rente van 1.904,75  euro, onder voorbehoud 
van een mogelijke tussenkomst van de mutualiteit en een 
eventuele vervangings- of integratietegemoetkoming.

Deskundige Brouwers legde in die procedure op 15.06.2010 
zijn definitief verslag neer. Hij deed beroep op ergotherapeut 
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Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) (12e k.) 10 oktober 2018

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) (12e k.) 10 oktober 2018 TBO 2019, afl. 4, 327 en http://www.tbo.be/ (23 oktober
2019)
Samenvatting
Om onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid ex artikelen 1792 en 2270 BW te vallen, dient
het gebrek in kwestie dermate ernstig te zijn dat het de stevigheid of de stabiliteit van het gebouw of een deel ervan in
gevaar brengt. Het is hierbij onbelangrijk of de gebreken in kwestie van die aard zijn dat ze het gebouw niet meer
toelaten om zijn bestemming te vervullen. Een verlies aan comfort is hierbij eveneens niet relevant. De tienjarige
aansprakelijkheid kan worden ingeroepen zodra de gebreken een ernstige bedreiging vormen voor de stevigheid van
het gebouw of een deel ervan. Het is hierbij voldoende dat met zekerheid kan worden gesteld dat de stevigheid op
korte of lange termijn in gevaar komt. Er kan derhalve rekening worden gehouden met het progressieve karakter van
de gebreken, doch het gevaar dient reeds bestaande en zeker te zijn, en niet louter hypothetisch.

Trefwoorden:
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2019, afl. 4, 327 en http://www.tbo.be/ (23 oktober 2019)
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Antwerpen 6 maart 2017

Antwerpen 6 maart 2017 TBO 2018, afl. 1, 38 en http://www.tbo.be/ (12 maart 2018), noot SCHOUPS, M.,
VERHOEVEN, D.
Samenvatting
Indien de wil van de partijen bepaald kan worden en indien blijkt dat de verbintenissen die vervat liggen in de
gemengde overeenkomst, vooral beheerst worden door één dominant contracttype, dan zal op basis van de
absorptiemethode het gehele contract onderworpen zijn aan de regels die door dit dominante contracttype worden
opgelegd.

Als overwegend criterium bij de keuze tussen aannemingsovereenkomst en koop-verkoopovereenkomst wordt het
specificiteitscriterium aangenomen als de geobjectiveerde uiting van de wil van de partijen. Van een aanneming is er
sprake indien het betreffende goed specifiek voor de behoeften van de opdrachtgever werd vervaardigd.

Gelet op het progressief karakter van het intreden van de gebreken, op het feit dat de problematiek van
vochtindringing en waterinsijpeling zich bij de meeste ramen voordoet en op de vooropgestelde herstelwerken voor
alle glaslatten en al het schrijnwerk, zijn de concreet vastgestelde gebreken dermate ernstig dat ze de water- en
winddichtheid van het gebouw en de raamwerken op zich aantasten. Bijgevolg zijn ze als gebreken in de zin van
artikel 1792 BW in aanmerking te nemen.

Trefwoorden:
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2018, afl. 1, 38 en http://www.tbo.be/ (12 maart 2018)
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Luik (3e k. B) 6 maart 2017

Luik (3e k. B) 6 maart 2017 JLMB 2017, afl. 25, 1196 en http://jlmbi.larcier.be/ (29 juni 2017)
Samenvatting 1
De vordering inzake tienjarige aansprakelijkheid tegen de aannemer (art. 1792 en 2270 BW) moet worden ingesteld
binnen tien jaar vanaf de goedkeuring van de werken of de latere herstelling ervan wanneer die kan worden
beschouwd als “ruwbouw”.

Deze tienjarige termijn is een vaste termijn, die niet vatbaar is voor schorsing of stuiting, behalve door een
dagvaarding of een ondubbelzinnige erkenning van aansprakelijkheid.

Het loutere feit dat men herstellingswerken uitvoert of de schade onmiddellijk aangeeft aan zijn verzekeraar, volstaat
niet om een erkenning van aansprakelijkheid aan te tonen.

Trefwoorden:
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)
Aanvang termijn tienjarige aansprakelijkheid (huur van werk) Bewijs (tienjarige aansprakelijkheid, huur van werk)

Samenvatting 2
De vordering van de bouwheer tegen de aannemer wegens verborgen gebreken verjaart door het verstrijken van een
termijn van tien jaar vanaf de oplevering van het bouwwerk. (Art. 2262bis, § 1, lid 1 BW).

Trefwoorden:
Principe (verjaringstermijn persoonlijke vordering) Definitieve aanvaarding (aanneming)
Lichte verborgen gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer)

rn300102555 1/1© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 26/10/2020
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Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Oudenaarde) nr. 11/859/A, 22 september 2016

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Oudenaarde) nr. 11/859/A, 22 september 2016 T.Aann. 2019, afl. 2, 178
Samenvatting
De rechtbank heeft zich in casu uitgesproken over de aansprakelijkheid van de aannemer en architect voor gebrekkig
uitgevoerde dakwerken. De rechtbank besluit dat de architect in deze zaak heeft voldaan aan zijn plicht om de nodige
uitvoeringsplannen op te stellen, als basiscomponent voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. De
architect zou evenwel tekort zijn geschoten wat betreft zijn controle- en toezichtsplicht, door niet aanwezig te zijn bij
het aanvatten van de dakconstructiewerken, wat volgens de rechtbank een belangrijke en delicate etappe is in het
bouwproces en dus een verhoogde mate van toezicht vergde. Een krachtdadig en goed georganiseerd werftoezicht
moet volgens de rechtbank toelaten dat men niet voor voldongen feiten komt te staan en kan ingrijpen voor de
schade zich manifesteert. Het naleven van de contractueel overeengekomen aantal werfbezoeken doet daar geen
afbreuk aan.

Wat de dading betreft die achteraf werd gesloten tussen de bouwheer en de zaakvoerder van het aannemingsbedrijf,
dat nadien in faillissement is gegaan, oordeelt de rechtbank dat de zaakvoerder zich persoonlijk heeft verbonden door
niet nader te preciseren in welke hoedanigheid hij de dading sloot.

Wat de aansprakelijkheid van de aannemer betreft, verwijst de rechtbank naar de door de aangestelde
gerechtsdeskundige vastgestelde tekortkomingen. Aangezien de architect en de aannemer door hun samenlopende
fouten dezelfde schade hebben veroorzaakt, zijn zij volgens de rechtbank in solidum aansprakelijk jegens de
bouwheer en moet eenieders aandeel in de aansprakelijkheid worden beoordeeld. Wat betreft de schade, stelt de
rechtbank het bestaan van de volgende schadeposten vast: de herstellingskosten, de minwaarden gelet op het feit
dat ondanks de herstellingswerken de lichte vervorming in het dak altijd zichtbaar zal blijven, de genotsderving
(gedeeltelijk) en de kosten voor een technische raadsman.

Trefwoorden:
Toezichtsfout (contractuele aansprakelijkheid architect) Aansprakelijkheid in solidum
Uitvoering van het werk overeenkomstig de regels van de kunst (aannemer)
Zichtbare gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer) Geldigheid dading

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Aann. 2019, afl. 2, 178
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Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 16 februari 2016

Rb. Antwerpen (afd. Antwerpen) 16 februari 2016 T.Aann. 2017, afl. 3, 267
Samenvatting 1
De koper van een gebouw aangetast door zwamvorming doet 7 jaar na de koop een beroep op de vrijwaringsplicht
van verborgen gebreken. Het gebrek werd pas ontdekt bij de uitvoering van renovatiewerken, en de koper ging
onmiddellijk over tot dagvaarding. Er werd niet beweerd dat er na de oprichting van het gebouw wijzigingen zouden
zijn aangebracht. In die omstandigheden is het normdoel voor het opleggen van een korte termijn bereikt, en is er dus
geen reden om de eis af te wijzen omwille van een beweerde laattijdigheid.

Omdat het met absolute zekerheid de stabiliteit van het gebouw aantast, vormt houtzwam een ernstig gebrek in de
zin van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten.

De courante statutaire clausule waarbij een (publiciteits)onderneming ook bepaalde handelingen inzake de
verwerving, de verkoop en het beheer van onroerende goederen kan stellen, levert op zich geen bewijs van een
professionele activiteit in de onroerende sector.

Het doorverkopen van een pand zelfs binnen een korte periode (2 jaar) na aankoop, maakt haar aldus nog geen
bouwpromotor en belet haar niet om een exoneratiebeding inzake verborgen gebreken geldig in te roepen tegen haar
eigen koper.

Trefwoorden:
Vordering binnen korte termijn (verborgen gebreken) Exoneratiebeding (contractuele aansprakelijkheid)
Vrijwaring voor verborgen gebreken, algemeen Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn) Koop op plan, promotor, algemeen

Samenvatting 2
De plicht van de architect om te adviseren over de geschiktheid van de gebruikte materialen voor het beoogde doel
geldt zelfs wanneer de bouwheer ze zelf aanlevert.

Hoort tot de basiskennis zelfs van een algemene aannemer en aldus niet terzake gespecialiseerde aannemer, de
noodzaak bij houtskeletstructuur om behandeld hout te gebruiken.

Het karakter van openbare orde van de tienjarige aansprakelijkheid belet de architect om in geval van een ernstig
gebrek, zijn aansprakelijkheid in solidum uit te sluiten.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Aansprakelijkheid in solidum
Vrijwaring voor verborgen gebreken, algemeen Aannemer, algemeen
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Aann. 2017, afl. 3, 267
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Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) (12e k.) 8 februari 2016

Rb. Oost-Vlaanderen (afd. Gent) (12e k.) 8 februari 2016 TBO 2016, afl. 5, 472 en http://www.tbo.be/ (30 november
2016)
Samenvatting 1
De Wet Breyne is niet van toepassing, indien i) de bij KB bepaalde minimumomvang van de verbouwings- of
uitbreidingswerken niet is bereikt, ii) er niet is voldaan aan de vooruitbetalingsvereiste (het voorschot werd immers
geconsigneerd bij de notaris op een bijzondere rubriekrekening op naam van de koper), en iii) er wel sprake is van
‘normale bewoonbaarheid’ en dus voltooiing in de zin van artikel 1 Wet Breyne. Bijgevolg zijn de artikelen 1792 en
2270 BW inzake de tienjarige aansprakelijkheid niet van toepassing op de verkoper.

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen Koop van onroerende goederen, algemeen
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn) Koop op plan, toepassingsgebied, algemeen

Samenvatting 2
De verplichting van de verkoper tot vrijwaring voor lichte verborgen gebreken o.g.v. artikel 1641 e.v. BW is een
garantieverbintenis. Een contractuele exoneratie m.b.t. die verplichting is nietig.

De vordering wegens verborgen gebreken moet overeenkomstig artikel 1648 BW worden ingesteld binnen een korte
termijn nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

Trefwoorden:
Vordering binnen korte termijn (verborgen gebreken) Soorten verbintenissen uit overeenkomst, algemeen
Koop van onroerende goederen, algemeen Vrijwaring voor verborgen gebreken, algemeen
Beding van niet-vrijwaring, algemeen

Samenvatting 3
Enkel de architect-natuurlijke persoon kan in de voorliggende omstandigheden het voorwerp uitmaken van de
aansprakelijkheidsvordering, en niet de architectenvennootschap.

Een stilzwijgende oplevering van de gemene delen vindt plaats op het ogenblik dat de laatste individuele koper de
gemene delen zonder voorbehoud in gebruik heeft genomen.

Een vrijwaringsvordering lastens een architect wegens lichte verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen
een redelijke termijn.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Koop van onroerende goederen, algemeen
Aanvaarding (aanneming), algemeen

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2016, afl. 5, 472 en http://www.tbo.be/ (30 november 2016)
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Kh. Gent (afd. Oostende) (6e k.) 8 januari 2016

Kh. Gent (afd. Oostende) (6e k.) 8 januari 2016 TGR-TWVR 2017, afl. 1, 9
Samenvatting 1
Wanneer bij een vordering ingesteld tegen de aannemer der werken tijdens het geding door de deskundige wordt
gesuggereerd de architect te betrekken, kan men niet stellen dat een vordering betreffende lichte en zichtbare
gebreken niet tijdig zou ingesteld zijn, indien de werken niet definitief zijn opgeleverd.

Verborgen gebreken kunnen niet wegens laattijdigheid onontvankelijk worden verklaard, tenzij de opdrachtgever de
gebrekkige toestand heeft aanvaard.

Bij gebrek aan definitieve oplevering is de vordering niet laattijdig en is ze ontvankelijk.

Trefwoorden:
Zichtbare gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer) Aanvaarding (aanneming), algemeen
Lichte verborgen gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer)

Samenvatting 2
Wanneer een architect de algemene leiding heeft van de werken omvat dit het geven van de noodzakelijke richtlijnen
aan de uitvoerders, coördinatie van de werken en controle van de goede uitvoering van de werken volgens de
plannen.

Daar waar de aannemer betwist dat hij ooit werfverslagen heeft ontvangen en de door de architect voorgelegde
werfverslagen slechts summiere bewoordingen inhouden over de stand van de werken en slechts eenmaal een
probleem werd gemeld i.v.m. de dorpels, kunnen deze werfverslagen geenszins het bewijs leveren dat de architect
niet tekort geschoten heeft aan zijn controleplicht.

De vaststelling van een gebrek aan controle, sluit echter niet uit dat de bouwheer een causaal verband dient aan te
tonen tussen de fout van de architect en de geleden schade.

Bij gebreke aan het aantonen van dit causaal verband kan geen schadevergoeding worden toegekend.

Trefwoorden:
Toezichtsfout (contractuele aansprakelijkheid architect) Causaal verband (onrechtmatige daad), algemeen

Samenvatting 3
Een schrijven waarin de architect stelt dat in geval een fout in zijnen hoofde zou vastgesteld worden hij bereid is zijn
ereloon te herleiden, is geen erkentenis van een fout.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Bewijs burgerlijke fout

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TGR-TWVR 2017, afl. 1, 9
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Gent 12 juni 2015

Gent 12 juni 2015 T.Aann. 2017, afl. 3, 284
Samenvatting
Maakt een ernstig gebrek uit in de zin van de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in artikel 1792 BW het gebrek
waarbij het ermee behept gebouw of een belangrijk onderdeel ervan tenietgaat of dreigt teniet te gaan.

Het vereiste van (dreiging tot) tenietgaan veronderstelt dat een ernstig gebrek van aanhoudende aard is en vatbaar
voor een mogelijke gestage uitbreiding. Hieraan beantwoordt geenszins een eenmalige waterinfiltratie van de kelder
als gevolg van wateroverlast in de omgeving van het betrokken gebouw.

Opdat het zich eerder - dit wil zeggen tijdens de uitvoering - voordoen van een gelijkaardig incident als hetwelk is
gebeurd na de waarborgtermijn, de aansprakelijkheid van de ontwerper vestigt, dient te worden bewezen dat dit
voorval voor elke ontwerper van gelijk niveau, onmiskenbaar moest worden beschouwd als een duidelijke aanwijzing
van een probleem van structurele aard, in casu van een structurele wateroverlast, quod non in casu om reden
namelijk van het eenmalig karakter ervan.

Trefwoorden:
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: T.Aann. 2017, afl. 3, 284
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Rb. Waals-Brabant 27 juni 2014

Rb. Waals-Brabant 27 juni 2014 Res Jur.Imm. 2014, afl. 4, 333
Samenvatting 1
De specifieke regeling van de wetten van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of
in aanbouw zijnde woningen bevat geen bepaling van openbare orde — of zelfs een dwingende bepaling — inzake
territoriale bevoegdheid.

Aangezien de territoriale bevoegdheid van aanvullende aard is, kunnen de partijen afwijken van art. 624 Ger.W. De
vraag die zich stelt is of het beding dat de bevoegdheid toewijst aan de ‘rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg,
afdeling Marche-en-Famenne’ geldig is. In casu waren de art. 31 e.v. WHPC van kracht op de datum waarop de
authentieke verkoopakte verleden is. Art. 32 WHPC beoogt de ‘eiser’ terwijl art. 74 WMPC de ‘onderneming’ beoogt
(in casu is verweerster een nv). In contractuele aangelegenheden blijft de oude wet enkel van toepassing indien de
nieuwe wet niet van openbare orde is.

In beide gevallen (art. 32 WHPC of art. 74 WMPC) gaat het om de onderneming als eiseres die de dagvaarding
uitbrengt en niet als verweerster die gedagvaard wordt.

In casu heeft de nv echter de hoedanigheid van verweerster. Dit neemt echter niet weg dat, hoewel de richtlijn
93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten geen
horizontale rechtstreekse werking heeft in het Belgisch recht, de nationale rechter ze echter in overweging moet
nemen en het Belgisch recht in een zin moet interpreteren die daarmee in overeenstemming is in de uitoefening van
zijn beoordelingsbevoegdheid.

In die omstandigheden moet de toepassing van het bevoegdheidsbeding worden uitgesloten – omdat het
onrechtmatig is in de zin van de WMPC – indien dit beding als concreet gevolg heeft ‘het indienen van een beroep of
het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of te belemmeren’.

Dit is in casu het geval aangezien het beding concreet voor gevolg heeft dat de consument onttrokken wordt aan zijn
natuurlijke rechter — bovendien de rechter van de ligging van het goed — waardoor hij gedwongen wordt ongeveer
200 km heen/terug af te leggen indien de zaak berecht zou worden door de rechtbank van Luxemburg, waardoor het
onderzoek van de zaak bovendien zou worden uitgesteld naar een latere datum, omdat zij opnieuw ab initio zou
moeten gepleit worden voor een nieuwe rechter.

Bijgevolg werd de betwisting geldig aanhangig gemaakt voor de rechtbank en moet de toepassing van het
bevoegdheidsbeding worden uitgesloten, aangezien het nietig is omdat het onrechtmatig is.

De rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant is dus territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de zaak in
overeenstemming met art. 624, 1° en 2° Ger.W.

Trefwoorden:
Onrechtmatig beding (marktpraktijken) Koop op plan, algemeen Consumentenrecht, Europese normering
Richtlijnconforme interpretatie (Europese Unie), algemeen Subsidiariteitsbeginsel Europese Unie
Consumenten (micro-economische aspecten euro)
Gemene regeling (territoriale bevoegdheid hoven en rechtbanken)

Samenvatting 2
Het vorderingsrecht dat wordt bepaald door art. 577–9, § 1, 2e lid BW houdt onder meer het recht in om een
vordering inzake tienjarige aansprakelijkheid in te stellen ten aanzien van de bouwers van het onroerend goed om de
ernstige gebreken te herstellen waarmee de gemene delen behept zijn. Uit art. 577–9, § 1, 5e lid BW blijkt dat elke
mede-eigenaar de hoedanigheid behoudt om zelfstandig een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen een
derde, wat de gemeenschappelijke delen van het onroerend goed betreft krachtens zijn aandeel in de mede-
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eigendom, zelfs wanneer de mede-eigenaars van de gemene delen niet inzake zijn.

Dit is des te meer het geval wanneer het een gemeenschappelijk gedeelte betreft dat in het bijzonder verband houdt
met zijn appartement.

Anderzijds heeft het feit dat de vereniging van mede-eigenaars niet inzake is niet voor gevolg dat de vordering
onontvankelijk zou zijn. Om werken te verrichten die slaan op de gemene delen van het onroerend goed moet immers
een beslissing van de algemene vergadering van mede-eigenaars goedgekeurd worden met een meerderheid van
drie vierden van de stemmen krachtens art. 577–7, § 1, 1°, b BW.

Hoewel een mede-eigenaar dus niet zelfstandig een vonnis kan laten uitvoeren dat de aansprakelijkheid van een
derde uitspreekt indien ze zich uitstrekt tot gebreken die slaan op de gemene delen, staat het aan hem om vooraf de
goedkeuring te krijgen van de vereniging van mede-eigenaars.

In geval van blokkering laat art. 577–9, § 4 BW de mede-eigenaar niettemin toe om aan de rechter de toelating te
vragen om zelfstandig dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.

De facto en de jure betreft het een vraag die behoort tot de uitvoering van een vonnis en niet tot de ontvankelijkheid
van de rechtsvordering.

Trefwoorden:
Rechtsvorderingen i.v.m. gedwongen mede-eigendom
Bevoegdheden algemene vergadering van mede-eigenaars
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 3
Inzake aannemingsovereenkomsten beoordeelt de rechter in feite en dus soeverein of de vordering op grond van
verborgen gebreken te gepasten tijde werd ingesteld. Art. 1648 BW dat, inzake verkoop, oplegt dat de
rechtsvordering op grond van verkoopvernietigende gebreken moet worden ingesteld ‘binnen een korte tijd’, is niet
van toepassing inzake aannemingsovereenkomsten.

Aangezien de overeenkomst in casu een aannemingsovereenkomst is, moest de rechtsvordering niet worden
ingesteld ‘binnen een korte tijd’.

Zij werd bovendien te gepasten tijde ingesteld vermits de tijdsspanne die verlopen is geen bewijs heeft doen verloren
gaan.

Trefwoorden:
Aanneming, algemeen Vordering binnen korte termijn (verborgen gebreken)
Aannemer, rechten en plichten, algemeen Lichte verborgen gebreken (contractuele aansprakelijkheid aannemer)
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Brussel (20e k.) 24 december 2013

Brussel (20e k.) 24 december 2013 TBO 2014, afl. 1, 23 en http://www.tbo.be/ (25 juli 2014)
Samenvatting 1
Met een korte samenvatting van de middelen bedoelt men de feitelijke gegevens die aan de vordering ten grondslag
liggen, doch niet de rechtsregels. De sanctie is de nietigheid van het exploot en niet de ontoelaatbaarheid van de
vordering. (Art. 702, 3° Ger.W.).

Trefwoorden:
Dagvaardingsexploot

Samenvatting 2
De aannemer en de architect zijn krachtens de artikelen 1792–2270 BW gedurende 10 jaar aansprakelijk voor elk
gebrek, al of niet zichtbaar, dat het behoud of de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel daarvan in
gevaar kan brengen. Zonder behandeling van het niet behandelde hout dreigt er op termijn een stabiliteitsprobleem.

Trefwoorden:
Gebrek in de bouw (huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid)
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Samenvatting 3
Een professionele aannemer uit de houtbranche wordt geacht te weten dat de spanten van een dak bouwtechnisch
moeten bestaan uit hout of minstens behandeld hout. Door niet behandeld hout te gebruiken pleegde de
onderaannemer daktimmerwerken een fout waarvoor hij aansprakelijk is. De hoofdaannemer is jegens de
opdrachtgever verantwoordelijk voor de fouten gepleegd door zijn onderaannemer. Door de controle van de
conformiteit en/of de geschiktheid van het geleverde en gebruikte hout te verwaarlozen, pleegde ook de
hoofdaannemer een fout (30%) en is hij eveneens aansprakelijk. De vrijwaringsvordering van de hoofdaannemer is
slechts voor 70% gegrond.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid onderaannemer Contractuele fout
Contractuele aansprakelijkheid aannemer, algemeen

Samenvatting 4
De schadeloosstelling moet de schadelijder plaatsen in de toestand waarin hij zou zijn gebleven wanneer de fout niet
zou zijn gepleegd. De rechter moet zich plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak. Door een deel van het
gebinte zelf te herstellen kan de schadelijder maximaal aanspraak maken op een minderwaarde voor het deel dat niet
meer hersteld kan worden. Het recht op schadeloosstelling staat los van het al dan niet daadwerkelijk uitvoeren van
de herstellingswerken. De schadelijder heeft recht op vergoedende intresten om de invloed van de tijd op de omvang
van de schade op te vangen.

Trefwoorden:
Schadevergoeding (onrechtmatige daad), algemeen Vaststelling en bewijs schade (onrechtmatige daad)
Interest (schadevergoeding, onrechtmatige daad) Waardevermindering voertuig (begroting schade)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare: TBO 2014, afl. 1, 23 en http://www.tbo.be/ (25 juli 2014)
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Rb. Nijvel 8 april 2011

Rb. Nijvel 8 april 2011 Res Jur.Imm. 2011, afl. 3, 239
Samenvatting 1
De architectenovereenkomst die werd gesloten tussen de partijen hardt het beginsel van een unieke voorlopige
oplevering voor de aannemers en de architect en aangezien werd vermeld dat de voorlopige oplevering toegestaan
aan de aannemers, al zij het met voorbehoud, het aanvangspunt zal worden van de tienjarige aansprakelijkheid van
de architect voor de werken die van aard zijn om deze te binden overeenkomstig de artikel 1792 BW.

Door van de voorlopige oplevering het aanvangspunt van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn van de bouwheren
te maken, hebben de partijen willen bevestigen, stilzwijgend maar zeker, wat daarmee samenhangt, namelijk het
erkenningseffect dat doorgaans aan deze handeling is gekoppeld.

Dit soort bepaling is geldig wanneer ze niet strijdig is met de openbare orde of met dwingende bepalingen of wanneer
ze niet bedoeld is om bedrog te dekken. Daar immers dit soort gebreken niet tot de categorie van handelingen
behoort die onder de tienjarige aansprakelijkheid van de bouwheren valt — die van openbare orde is, kan de architect
zich er op geldige wijze van vrijstellen door middel van een vrij onderhandeld contractueel beding tussen partijen.

Deze contractuele bepaling eindigt met de volgende zin die besluit met een duidelijke bevestiging van het beginsel
van de unieke voorlopige oplevering in hoofde van de bouwheren: "De bezetting van de ruimten zonder groot
voorbehoud staat ten aanzien van de architect gelijk aan de voorlopige oplevering van de werken". Hoewel de
oplevering van de werken de architect contractueel ten goede moet komen wanneer ze stilzwijgend is, moet ze a
fortiori eveneens te zijnen opzichte uitwerking hebben wanneer ze formeel verworven is op het einde van een
uitdrukkelijke overeenkomst. Deze verwarring van de twee voorlopige opleveringen van de aannemer en van de
architect is afgezien daarvan de meest gebruikelijke praktijk in de bouw.

Wanneer de ondertekenaars op het einde van de overeenkomst vermelden dat "de bouwheren met betrekking tot de
uitgevoerde werken volledig aansprakelijk blijven", moet daaronder worden verstaan dat ze uitsluitend de tienjarige
aansprakelijkheid van de oprichters bedoelen, op straffe van het ontnemen aan de uitgevoerde voorlopige oplevering
van haar erkenningseffect, één van haar belangrijkste effecten dat overigens concreet wordt gemaakt in de
overeenkomst door de afsluiting van de definitieve afrekeningen van de aanneming met inbegrip van de
onvolmaaktheden en gebreken.

Gelet op de duidelijke contractuele voorwaarden die de relaties tussen de partijen regelen, ziet de rechtbank niet in
waarom de architect zich niet zou kunnen beroepen op de gevolgen van een overeenkomst die hij zelf heeft helpen
opstellen, waarvan hij de voorwaarden heeft onderschreven d.m.v. zijn handtekening en waaraan alle partijen de
effecten van een voorlopige oplevering hebben willen geven, niettegenstaande het feit dat de werken niet zijn
afgerond.

De aansprakelijkheid van de architect zou dus in casu slechts kunnen worden voortgezet in geval van een ernstig
gebrek dat valt onder de tienjarige aansprakelijkheid, ofwel van een gebrek dat afbreuk doet aan de stevigheid of
stabiliteit van een groot werk, met uitsluiting van de lichte zichtbare en onzichtbare gebreken en de zichtbare
conformiteitsfouten van het goed in de staat waarin het het zich bevond op het ogenblik van de voorlopige oplevering
en afgezien uiteraard van de gebreken en conformiteitsfouten die uitdrukkelijk bij de oplevering werden aangegeven
en die dus niet zijn gedekt door de erkenning van de bouwheer.

Trefwoorden:
Aanvang termijn tienjarige aansprakelijkheid (huur van werk)
Uitlegging in de zin die uit de gehele akte voortvloeit (overeenkomst) Voorlopige aanvaarding (aanneming)
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Samenvatting 2
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Krachtens de interventie van de stabiliteitsingenieur is de architect niet meer contractueel gehouden om de werken te
controleren die onder de aansprakelijkheid van deze laatste vallen, althans afgezien van zijn algemene controletaak
van de werkzaamheden.

Deze gedeeltelijke ontheffing wordt aanvaard sinds het arrest van 3 maart 1978 van het Hof van Cassatie waardoor
een einde werd gemaakt aan de vroegere tendens in de rechtspraak waarbij de architect als enige aansprakelijk was
voor de fouten begaan door specialisten waarop hij een beroep had gedaan.

De leer van het Hof van Cassatie geldt a fortiori wanneer de stabiliteitsingenieur niet optreedt in onderaanneming
voor de architect en op verzoek van deze laatste, maar krachtens een overeenkomst die rechtstreeks met de
bouwheer is afgesloten die dan de begunstigde is van hun volledige verbintenis en hun volledige aansprakelijkheid
voor alle fouten die in de uitvoering van hun opdracht worden begaan, met inbegrip van hun gespecialiseerde
opdracht.

De architect blijft niettemin gehouden om zijn persoonlijke verantwoordelijkheid op te nemen in het kader van zijn
algemene controletaak, met inbegrip voor de delen van het werk die zijn ontworpen en bestudeerd door derden, zoals
de stabiliteitsingenieurs, een opdracht waarvan de omvang in wezen zal afhangen van de eigen professionele
bekwaamheid waarover de architect in de techniek in kwestie beschikt.

De architect kan zich door middel van een beding niet vrijstellen van zijn adviserende taak ten aanzien van de
bouwheer die hij moet informeren over al wat de kunst van het bouwen in al zijn aspecten betreft.

Hij moet de bouwheer informeren over de noodzaak om een beroep te doen op een specialist voor sommige delen
van de werken op straffe van het dragen van de hele aansprakelijkheid zowel voor het speciale ontwerp, als voor de
uitvoering van werkzaamheden die tot dit type specialisatie behoren.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Exoneratiebeding (contractuele aansprakelijkheid)
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Ingenieur en studiebureau (huur van werk)

Samenvatting 3
Het beding dat de architect vrijstelt van een veroordeling in solidum, voor zover duidelijk omschreven zoals in casu, is
geoorloofd. Geen wettelijke bepaling van openbare orde, geen wettelijk of moreel voorschrift vormt een hindernis voor
de opname van een dergelijk beding in een architectenovereenkomst. Een beding van deze aard stelt de architect
immers niet vrij van zijn beroepsfout of zijn tienjarige aansprakelijkheid, maar beperkt de effecten van de pretoriaanse
gehoudenheid tegen de in solidum-gehoudenheid.

Een dergelijk beding wordt niet anders beteugeld door artikel 7, § 2 WVB.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen Exoneratiebeding (contractuele aansprakelijkheid)
Aansprakelijkheid in solidum Onrechtmatig beding (marktpraktijken)

Samenvatting 4
De uitvoeringscontrole houdt in geen geval een permanent toezicht in op de werf, maar wel een regelmatige controle,
die wel degelijk heeft plaatsgevonden. Hoewel de regelmatigheid van de controle geen éénmalige fout (die
desgevallend moet worden aangetoond) uitsluit, neemt het bewijs van de regelmatigheid van de controle elke
geloofwaardigheid weg van de stelling van afwezigheid van opvolging die door eiseres wordt verdedigd.

Trefwoorden:
Toezichtsfout (contractuele aansprakelijkheid architect)

Samenvatting 5
In casu is de architect niet de oorzaak van de vertraging die de bouwplaats heeft opgelopen, maar alleen van de
genotsderving die de bouwheer zal lijden op het ogenblik van de uitvoering van de reparatiewerken ter gevolge van
de fouten van de architect.

rn300063393 2/3© 2021 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
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De huurwaarde is de geldelijke referentie waarmee de opgelopen genotsderving naar aanleiding van een onroerend
goed kan worden benaderd. Deze huurwaarde is niet vergelijkbaar met de leninglast die door de eigenaar wordt
gedragen, vooral wanneer de eigenaar zoals in casu bejaard is. De leninglast is wezenlijk relatief en hangt af van
criteria waardoor de afbetaling van krediet niet altijd de huurwaarde van het goed kan weerspiegelen, zoals de
toegepaste rentevoet, de leeftijd of de duur en de frequentie van de afbetaling.

Trefwoorden:
Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen
Vergoeding van schade wegens contractuele wanprestatie, algemeen

Samenvatting 6
De relatieve ernst van de tekortkomingen die aan de architect kunnen worden toegeschreven, brengt de rechtbank tot
de beschouwing dat hoewel deze fouten en minwaarden het voorwerp van een vergoeding in tegenwaarde moeten
uitmaken, ze redelijkerwijze niet als grond zouden kunnen dienen voor de ontbinding van de
architectenovereenkomst ten nadele van de architect.

De bouwheer heeft dus ten onrechte aan de opdracht van de architect eenzijdig een einde gemaakt door vooruit te
lopen op een foutief ontbindingsbesluit ten nadele van de architect dat de rechtbank niet wenst uit te spreken.

De architect kan dus met recht schadevergoeding eisen wegens inkomstenderving ten gevolge van deze foutieve
eenzijdige ontbinding.

Deze schadevergoeding werd in artikel 4 van de deontologische norm nr. 2 opgenomen die voorschrijft dat ‘Wanneer
de architect, om redenen die hem niet kunnen worden toegeschreven, in de onmogelijkheid wordt geplaatst om een
opdracht die hem werd toevertrouwd af te werken, hij recht heeft niet alleen op de erelonen voor de door hem
geleverde prestaties, maar eveneens op een schadevergoeding ten bedrage van de helft van de erelonen met
betrekking tot de andere taken van zijn opdracht’.

Trefwoorden:
Ontbinding (huur van werk) Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen
Deontologie en tucht (architect) Ereloon architect
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  Rechtspraak

stig artikel 1675/13 Ger.W. Dit brengt wel een 
lichte wijziging mee aan de gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling ten aanzien van de 
overige schuldeisers in deze zin dat kwijt-
schelding wordt verleend voor het sedert 
maart 2007 tot en met 23 mei 2007 niet-
ontvangen gedeelte van de intresten.

[...]

OM DEZE REDENEN,
HET HOF,

[...]
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond.
Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk 
doch ongegrond.
Doet de bestreden beschikking enkel teniet 
waar wordt gezegd voor recht dat eerst de 
hoofdsom van de nieuwe schuld D.H.J. zal 
worden aangezuiverd en daarna de
intresten voor hetzelfde percentage van de 
andere intresten, en opnieuw wijzende:
Zegt voor recht dat de hoofdsom van de 
nieuwe schuld D.H.J. wordt uitbetaald met 
de op de rubriekrekening nog beschikbare 
bedragen, na aftrek van de kosten van de
schuldbemiddeling. 
Verleent kwijtschelding voor het niet-betaal-
de gedeelte van de hoofdsom en voor de in-
tresten overeenkomstig artikel 1675/13 
Ger.W.
Verleent bijkomend kwijtschelding voor het 
sedert maart 2007 tot 23 mei 2007 door de 
overige schuldeisers niet ontvangen gedeelte 
van de intresten.

[...]

Gelijkheid van schuldeisers

De collectieve schuldenregeling biedt aan 
particulieren die zich in een toestand van 
overmatige schuldenlast bevinden de mo-
gelijkheid om hun financiële positie te sa-
neren. In casu kon geen minnelijke aanzui-
veringsregeling worden bereikt. De schuld-
bemiddelaar maakt een PV op en bezorgt 
dit aan de beslagrechter (voortaan is de 
arbeidsrechtbank van de woonplaats van 
de schuldenaar bevoegd (art. 578, 14° 
Ger.W.)). De eerste rechter kent een gerech-
telijke aanzuiveringsregeling toe waarbij 
het beschikbaar bedrag pondspondsgewijs 
zal worden verdeeld onder de schuldeisers 
naar evenredigheid met de hoofdsommen 
van de schulden. 

In deze zaak is het probleem dat er een 
nieuwe schuldenares komt opdagen vlak 
vóór het einde van de aanzuiveringsrege-
ling. Het is mogelijk dat een debiteur on-
danks artikel 1675/4 § 2, 9° Ger.W. vergeten 
is om een welbepaalde schuldeiser in zijn 
verzoekschrift tot toelaatbaarheid te ver-
melden. In dit geval worden noch de schuld-
vordering, noch de opname betwist door 
de debiteuren, die niet te kwader trouw 

hebben gehandeld bij de niet-aangifte van 
de schuldvordering. Gelet op het nakende 
einde van de gerechtelijke aanzuivering, 
verzoekt de schuldbemiddelaar om de her-
ziening van de gerechtelijke aanzuiverings-
regeling bij toepassing van artikel 1675/14 
§ 2 lid 3 Ger.W. waarbij de laattijdige aan-
gifte wordt beschouwd als een ‘nieuw feit’ 
dat de aanpassing of herziening van de 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling recht-
vaardigt. 

De eerste rechter beslist dat de vooropge-
stelde einddatum wordt behouden en dat de 
nieuwe schuldvordering wordt opgenomen 
in de regeling, waarvan eerst de hoofdsom 
wordt aangezuiverd en waarna voor het-
zelfde percentage van de andere intrest de 
intrest wordt aangezuiverd bij herverdeling 
van het resterende bedrag. De herziening 
van de eerste rechter is materieel onuitvoer-
baar wegens onvoldoende geld op de ru-
briekrekening; de schuldbemiddelaar heeft 
het maandelijks opgespaarde geld steeds 
nauwgezet driemaandelijks pondspondsge-
wijs aan de schuldeisers uitbetaald. 

De schuldbemiddelaar tekent hoger beroep 
aan tegen het vonnis en beoogt de vernieti-
ging ervan. De schuldbemiddelaar stelt dat 
de nieuwe schuldvordering mag worden 
opgenomen maar dat de hoofdsom slechts 
moet worden betaald met het nog resteren-
de beschikbare bedrag, zodat de eventuele 
vergetelheid van een schuldeiser de correcte 
uitvoering van het aanzuiveringsplan en zijn 
slaagkansen niet hypothekeert. De nieuwe 
schuldeiseres verzet zich daartegen en vor-
dert de herziening van de einddatum en de 
niet-tegenwerpelijkheid van de collectieve 
schuldenregeling ten aanzien van haar. 

Het hof van beroep oordeelt dat de looptijd 
van de gerechtelijke aanzuivering zonder 
kwijtschelding van schuld – althans in prin-
cipe – de vijf jaar niet mag overschrijden (art. 
1675/12 § 2 lid 1 Ger.W.). Een verlenging van 
de termijn kan er niet komen aangezien de 
debiteuren hier niet om verzoeken, en aan-
gezien de aangifte van een nieuwe schuld 
geen wettelijke reden tot verlenging is. Voorts 
kan de aangifte van een nieuwe schuld er 
niet toe leiden dat die schuldeiser buiten de 
samenloop wordt geplaatst. De beschikking 
van toelaatbaarheid doet een toestand van 
samenloop ontstaan. De gevolgen van de 
samenloop zijn ook tegenwerpelijk aan de 
schuldeisers die niet in het inleidende ver-
zoekschrift werden vermeld of op een andere 
wijze vergeten zijn. Het is de bedoeling om 
strak de hand te houden aan het principe 
van de gelijkheid van de schuldeisers. Het hof 
van beroep beslist dat de hoofdsom van de 
nieuwe schuld wordt uitbetaald met de op 
de rubriekrekening nog beschikbare bedra-
gen, na aftrek van de kosten van de schuld-
bemiddeling. Voorts verleent het hof kwijt-
schelding voor het niet-betaalde gedeelte 
van de hoofdsom en voor de intrest overeen-
komstig artikel 1675/13 Ger.W. en verleent 

bijkomend kwijtschelding voor het door de 
overige schuldeisers niet ontvangen gedeelte 
van de intrest. 

Op die wijze wordt verholpen aan de onge-
lijkheid die tussen nieuwe schuldeiseres 
enerzijds en de overige schuldeisers ander-
zijds zou worden gecreëerd bij toepassing 
van dezelfde gerechtelijke aanzuiveringsre-
geling voor de nieuwe schuldeiseres als ten 
opzichte van alle andere schuldeisers.
 AV

 W

Hof van beroep te Gent

13 oktober 2008

Voorzitter: Frank Deschoolmeester 
Advocaten: Piet Rotsaert en Peter 

Vanhoorne

1. Aanneming – ingebruikneming – oplevering 
– zichtbare gebreken 

2. Factuurvoorwaarden – niet-handelaar – ont-
stentenis ondertekend geschrift – geen bewijs 
van aanvaarding

3. Rechtsverwerking – geen algemeen rechtsbe-
ginsel – rechtsmisbruik

1. De ingebruikneming van de leveringen 
en werken gedurende een zekere tijd, zon-
der voorbehoud, houdt de goedkeuring 
van de werken in, de aanvaarding van de 
zichtbare gebreken en verplicht de op-
drachtgever om de aannemingsprijs te 
betalen. 
2. De factuurvoorwaarden van de aanne-
mer zijn niet tegenwerpelijk aan een niet-
handelaar, gezien de aannemer geen ex-
pliciete aanvaarding van deze factuur-
voorwaarden kan bewijzen bij ontstente-
nis van een ondertekend geschrift. 
3. Rechtsverwerking is geen algemeen 
rechtsbeginsel en kan slechts bijdragen 
tot het oordeel van de rechter wanneer de 
betrokken partij een concrete houding 
aanneemt of handeling stelt die een vorm 
van rechtsmisbruik is.

Gent 13 oktober 2008, NjW 2009, 508.

G.J., [...] 
appellant, [...]

Tegen
M.F., [...] 
geïntimeerde, 

[...]

Feiten en procedure in eerste aanleg

2. M.F. leverde en plaatste in opdracht van 
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G.J. een volledige badkamerinrichting met 
toebehoren in diens woning te B. Op 31 de-
cember 2001 werd gefactureerd voor 
19.831,48 EUR en deze factuur werd betaald. 
Een slotfactuur op 19 maart 2005 voor 
3.462,33 EUR bleef onbetaald, ondanks aan-
maningen op 24 mei 2005, 23 augustus 
2005 en 6 december 2005.
Bij dagvaarding, betekend op 22 februari 
2006, vorderde M.F. betaling lastens G.J. 
van: 3.462,33 EUR (hoofdsom F.28 van 19 
maart 2005) + 295,01 EUR (10% conventio-
nele rente) + 346,23 EUR (10% schadever-
goeding) = 4.103,57 EUR, méér de gerechte-
lijke rente op 3.462,33 EUR, méér de kos-
ten.
Bij het vonnis a quo van 8 januari 2007 werd 
G.J. veroordeeld tot betaling aan M.F. van 
3.462,33 EUR, méér de moratoire rente aan 
de wettelijke rentevoet vanaf 7 december 
2005 tot 22 februari 2006, méér de gerech-
telijke rente, méér de gedingkosten (zijnde 
229,37 EUR kosten dagvaarding en 364,40 
EUR rechtsplegingsvergoeding).

Procedure in hoger beroep

3. Het hoger beroep werd ingesteld door de 
oorspronkelijke verweerder, G.J. Appellant 
eist de oplevering van de werken, een cor-
recte afrekening en stelt dat er gebreken en 
tekorten zijn aan de installatie. Hij blijft de 
eindfactuur integraal betwisten en vordert in 
subsidiaire orde de aanstelling van een des-
kundige.
Geïntimeerde vordert bij incidenteel hoger 
beroep de volledige toekenning van zijn oor-
spronkelijke vordering, nl. eveneens conven-
tionele rente en schadebeding.
Voor uiteenzetting van de middelen en argu-
menten van partijen in hoger beroep, wordt 
verwezen naar de beroepsakte en de conclu-
sies in hoger beroep.

Beoordeling

4. Ten onrechte beroept appellant zich op 
“rechtsverwerking” omdat geïntimeerde tot 
19 maart 2005 heeft gewacht alvorens zijn 
eindfactuur op te maken. Rechtsverwerking, 
dat géén algemeen rechtsbeginsel is, kan 
slechts bijdragen tot het oordeel van de rech-
ter wanneer de betrokken partij een concrete 
houding aanneemt of handeling stelt die 
kennelijk onverenigbaar is met het uitoefe-
nen van het recht. Nergens blijkt in casu dat 
geïntimeerde op enig ogenblik afstand zou 
hebben gedaan van zijn recht op eindfactu-
ratie of invordering hiervan.

5. Terecht heeft de eerste rechter aangeno-
men dat de factuurvoorwaarden van geïnti-
meerde niet tegenstelbaar zijn aan appellant 
als niet-handelaar, gezien niet bewezen is 
dat hij zich hiertoe heeft verbonden. T.o.v. 
niet-handelaars kan de aanvaarding van fac-
tuurvoorwaarden slechts bewezen worden 
wanneer ze uitdrukkelijk is gebeurd, in prin-
cipe door een ondertekend geschrift. 
In casu wordt een expliciete aanvaarding niet 
aangetoond. Het incidenteel hoger beroep is 
derhalve ongegrond.

6. De door geïntimeerde geleverde en ge-
plaatste badkamerinstallatie met toebehoren 
werd door appellant zonder voorbehoud in 
gebruik en in bezit genomen, wat een ople-
vering impliceert en goedkeuring van de 
zichtbare gebreken. De vordering van geïnti-
meerde is sindsdien dan ook opeisbaar.
De ingebruikneming of inbezitneming van 
de leveringen en werken gedurende een ze-
kere tijd, zonder voorbehoud, wordt als 
goedkeuring beschouwd en verplicht de aan-
besteder om de prijs te betalen (BAERT, G., 
Aanneming van werk, A.P.R. 2001, blz. 
225).
Appellant heeft de betwiste factuur F.28 van 
19 maart 2005 (stuk 3 geïntimeerde) nooit 
geprotesteerd, noch enige opmerking hier-
over gemaakt. Ook op de aanmaningen tot 
betaling van resp. 24 mei 2005, 23 augustus 
2005 en 6 december 2005 (stukken 4 tot 6 
geïntimeerde), kwam geen enkele reactie.
Ook het stilzitten van een niet-handelaar na 
ontvangst van een factuur Aan als aanvaar-
ding worden beoordeeld o.m. wanneer de 
houding van de bestemmeling van de fac-
tuur in het geheel der begeleidende omstan-
digheden als toestemming kan worden uit-
gelegd (Bergen, 16 september 2003, J.L.M.B. 
2004, 1716; Antwerpen, 17 mei 1995, A.J.T. 
1995-1996, 60).
De eerste reactie van appellant is er slechts 
gekomen na dagvaarding door geïntimeerde, 
nl. in zijn conclusie van 3 april 2006, zijnde 
méér dan een jaar na ontvangst van eindfac-
tuur F.28, wat manifest laattijdig is.
Geïntimeerde staaft op aanvaardbare wijze 
zijn afrekening met de detail, zowel bij de 
voorschotfactuur van 31 december 2001 als 
bij de eindfactuur van 19 maart 2005 (stuk-
ken 7-8 geïntimeerde).
Omtrent de door appellant thans (laattijdig) 
opgesomde tekorten en gebreken in de leve-
ringen en werken, werd voordien nooit enige 
klacht geuit. Deze beweringen worden door 
geen enkel stuk gestaafd, noch aannemelijk 
gemaakt.
Op het (laattijdig) verzoek tot aanstelling van 
een deskundige kan dan ook niet worden 
ingegaan. Appellant heeft de werken van 
geïntimeerde zonder voorbehoud in gebruik 
en in bezit genomen, wat op aanvaarding 
wijst. Gelet op het grote tijdsverloop sinds de 
uitvoering der werken en het totaal gebrek 
aan enige opmerking destijds (appellant legt 
geen enkel stuk neer), bestaat er geen enkele 
garantie dat er nog nuttige vaststellingen 
mogelijk zijn. Het principaal hoger beroep is 
ongegrond.

OM DEZE REDENEN,
HET HOF,

[...]

verklaart zowel het principaal als het inci-
denteel hoger beroep ontvankelijk, doch on-
gegrond;
bevestigt integraal het bestreden vonnis;

[...]

Ingebruikneming van werken geldend 
als stilzwijgende oplevering

De door een aannemer geplaatste badka-
merinstallatie werd door de opdrachtgever 
zonder voorbehoud in gebruik en in bezit 
genomen. Dit impliceert volgens het hof van 
beroep te Gent een oplevering en een goed-
keuring (aanvaarding) van de zichtbare ge-
breken. Met een eerste reactie vijf jaar na dit 
tijdstip en één jaar na ontvangst van de 
eindfactuur, wanneer de opdrachtgever 
door de aannemer werd gedagvaard in be-
taling van het saldo van de aannemingsprijs, 
moest dan ook geen rekening worden ge-
houden. Door het grote tijdsverloop en het 
ontbreken van tijdige opmerkingen bestaat 
er volgens het hof van beroep geen enkele 
garantie dat er nog nuttige vaststellingen 
mogelijk zijn, zodat ook de vraag om een 
deskundige aan te stellen werd afgewezen. 

De oplevering is een vormvrije eenzijdige 
rechtshandeling (G. BAERT, Aanneming van 
werk in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 
2001, p. 225, nr. 634; W. GOOSSENS, Aanne-
ming van werk. Het gemeenrechtelijk dien-
stencontract, Brugge, die Keure, 2003, p. 966, 
nr. 1031). Deze rechtshandeling is aan geen 
enkele vormvereiste onderworpen en kan 
stilzwijgend geschieden (Cass. 24 oktober 
1963, Pas. 1964, I, 197; H. DE PAGE, Traité 
élémentaire de droit civil belge, t. IV, Brussel, 
Bruylant, 1972, 3e ed., p. 1027, nr. 886). De 
stilzwijgende oplevering kan worden afge-
leid uit een inbezitneming en ingebruikne-
ming zonder voorbehoud (zie bijv. Antwer-
pen 22 januari 1958, RW 1959-60, 793; Ant-
werpen 24 mei 1983, RW 1985-86, 2718; 
Brussel 28 oktober 1987, JLMB 1988, 312, 
noot P. RIGAUX; Bergen 2 maart 1992, T.
Aann. 1993, 287; Luik 23 april 1998, TOGOR 
1999, 106, noot G.-M. GERADIN; zie ook het 
weerlegbaar wettelijk vermoeden op het ge-
bied van woningbouw in art. 2 § 2 lid 1 KB 21 
oktober 1971 houdende uitvoering van de 
Woningbouwwet). De wil van de opdracht-
gever om de werken te aanvaarden moet in 
dergelijke gevallen uit de begeleidende om-
standigheden kunnen worden afgeleid 
(Brussel 23 mei 1966, T.Aann. 1968, 69; Brus-
sel 23 april 1997, AJT 1997-98, 187, noot J. 
VANBELLE; W. GOOSSENS, o.c., 973-974, nr. 
1036). Dit zal bijna altijd het geval zijn bij een 
voortdurend stilzwijgen van de opdrachtge-
ver na een voorbehoudloze ingebruikne-
ming, maar indien er voor de ingebruikne-
ming een andere reden bestaat, zal zij niet 
automatisch als oplevering gelden (H. DE 
PAGE, o.c., p. 1028-1029, nr. 886). Indien de 
opdrachtgever bijvoorbeeld een (eind)fac-
tuur protesteert (bijv. Luik 6 december 1994, 
JLMB 1995, 1317; Kh. Brussel 25 april 1975, 
BRH 1975, 320) of als er klachten worden 
geuit (bijv. Rb. Antwerpen 22 oktober 1998, 
T.Not. 1999, 620), zal er geen aanvaarding 
van de werken kunnen worden afgeleid uit 
de ingebruikneming van de werken.
 MD

 W
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 22 DECEMBER 2006  C.05.0210.N/1

Hof van Cassatie van België 

Arrest

Nr. C.05.0210.N 

D.S.,

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze 

van woonplaats wordt gedaan, 

tegen

1. N.N.,

vertegenwoordigd door mr. Jean-Marie Nelissen Grade, advocaat bij het Hof van 

Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, alwaar keuze van 

woonplaats wordt gedaan, 

2. A.I.M. BELGIQUE – A.I.M. BELGIË, naamloze vennootschap, met zetel 

te 1050 Brussel, Luxemburgstraat 47-51,  

verweerders. 
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 22 DECEMBER 2006  C.05.0210.N/2

I. BESTREDEN BESLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent. 

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.  

Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.  

III. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan. 

Het verzoekschrift tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 

IV. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Eerste middel 

1. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de 

aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk voor het geheel of 

gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de 

constructie of de ongeschiktheid van de grond. 

2. De termijn in die artikelen bepaald, is een fatale termijn die niet geschorst 

noch gestuit kan worden. 

3. Een binnen die termijn ingestelde vordering onttrekt aan het verval ook een 

vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, 

van eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie 

of de uitvoering. 

Hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat. 
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4. Het staat aan de feitenrechter, mits hij daarbij de bewijskracht van de 

inleidende akte niet miskent, te beslissen of de bouwheer zijn initiële vordering 

beperkt heeft tot de schade die hij in die akte vermeldt in verband met een bepaald 

bouwwerk, dan wel of hij ook eventuele navolgende schade beoogde aan dat 

bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of de architect 

waren toevertrouwd in eenzelfde contractueel kader. 

5. De appelrechter stelt vast dat: 

- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder precies blijft berusten op 

de feiten van meet af aan in de dagvaarding vermeld; 

- de uiteindelijke vordering van de eerste verweerder geenszins als een nieuwe 

vordering kan worden bestempeld, maar integendeel als een wetmatige 

uitbreiding van de oorspronkelijke hoofdvordering; 

- de rode draad door het dossier er een is van “evoluerend schadegebeuren”, van 

kwaad naar erger, van meerdere ontstane schade, uiteraard als nieuwe schade 

te beschrijven en te vorderen, doch inherent aan een evolutie van hetzelfde 

schadegebeuren. 

Door op grond hiervan te oordelen dat de vordering zoals in hoger beroep door de 

eerste verweerder ingesteld, ontvankelijk is, verantwoordt de appelrechter zijn 

beslissing naar recht en schendt hij de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek niet. 

6. Het middel kan niet worden aangenomen. 

Tweede middel  

Eerste onderdeel 

7. Uit het geheel van de redenen vermeld in het arrest, blijkt dat de interest tot 

aan de uitspraak die de appelrechter toekent vergoedend is. 

8. In zoverre het onderdeel in dit verband schending aanvoert van een aantal 

wetsbepalingen die betrekking hebben op de toekenning van moratoire interest, 

gaat het uit van een verkeerde lezing en mist het mitsdien feitelijke grondslag. 
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9. De rechter bepaalt vrij de datum vanaf wanneer vergoedende interest wordt 

toegekend, voor zover geen interest wordt toegekend voor een periode die het 

ontstaan van de schade voorafgaat. 

10. In het geval een schade zich uitstrekt over een langere periode kan de 

rechter zonder schending van de in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen op 

het totale bedrag van de schadevergoeding interest toekennen vanaf een 

gemiddelde datum. 

11. Aangezien de schade van de eerste verweerder zich uitstrekt vanaf de zomer 

1973 tot november 2001, kon de appelrechter vergoedende interest toekennen 

vanaf 10 augustus 1992. 

De appelrechter kent aldus vergoedende interest toe vanaf een gemiddelde datum 

te dezen 10 augustus 1992. 

12. Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel 

13. Artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, dat anatocisme met betrekking tot 

interesten van kapitalen aan bepaalde voorwaarden onderwerpt, heeft betrekking 

op geldschulden. Deze bepaling geldt niet voor vergoedende interest bij 

waardeschulden, zoals de verbintenis tot vergoeding van schade wegens 

wanprestatie, wanneer het bedrag van de vergoeding totaal aan de beoordeling van 

de rechter is overgelaten. 

Bij waardeschulden kan de rechter interest op compensatoire interest toekennen, 

zonder aan de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 

gebonden te zijn, indien hij oordeelt dat dit voor een volledige vergoeding van de 

schade vereist is. 

14. Het arrest kent vergoedende interest toe vanaf 2 juli 2002 en derhalve 

voorafgaandelijk aan het ontstaan van de geldschuld door het vaststellen van de 

schadevergoeding, zodat het in artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 

verbod van rente op rente daarop niet toepasselijk is. 

15. Op grond van die in de plaats gestelde reden is de beslissing naar recht 

verantwoord. 
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16. Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is derhalve bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser in de kosten. 

De kosten zijn begroot op de som van 994,11 euro jegens de eisende partij en op 

de som van 167,47 euro jegens de verwerende partij sub 1. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit afdelingsvoorzitter Robert Boes, als voorzitter, 

afdelingsvoorzitter Ernest Waûters, en de raadsheren Ghislain Londers, Eric 

Stassijns en Beatrijs Deconinck, en in openbare terechtzitting van 22 december 

2006 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis, met bijstand van griffier Philippe 

Van Geem. 

   

Ph. Van Geem B. Deconinck E. Stassijns 

G. Londers E. Waûters R. Boes 
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Cass. (1e k.) AR C.04.0380.N, 27 oktober 2006 (Gemeente Nijlen / Aannemingen Van
Wellen, Grontmij Belgroma e.a.)

Cass. (1e k.) AR C.04.0380.N, 27 oktober 2006 (Gemeente Nijlen / Aannemingen Van Wellen, Grontmij Belgroma
e.a.) Arr.Cass. 2006, afl. 10, 2152; http://www.cass.be (24 november 2006); Pas. 2006, afl. 9-10, 2190; RABG 2007,
afl. 9, 591; RW 2006-07, afl. 35, 1435 en http://www.rw.be (3 mei 2007), noot VANHOVE, K.; TBO 2007, afl. 1, 34 en
http://www.tbo.be/ (17 augustus 2011), noot -
Samenvatting 1
Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die zij aangeven, wettig hebben
kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd "virtueel" niet begrepen is in de oorspronkelijk in de
dagvaarding gestelde vordering. (Art. 807 Ger. W.).

Trefwoorden:
Wijziging en uitbreiding van de eis (tussengeschil, gerechtelijk recht)

Samenvatting 2
De tienjarige termijn binnen dewelke de aannemer en de architect aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk
tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie of de ongeschiktheid van de grond is een
vervaltermijn die niet geschorst of gestuit kan worden. (Art. 1792 en 2270 B.W.).

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen Stuiting verjaring, algemeen Schorsing verjaring
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Samenvatting 3
Een binnen de tienjarige termijn ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de aannemer en de architect onttrekt
aan het verval ook de vordering ingesteld op grond van nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde
gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming in de conceptie of uitvoering, mits uit de tijdig ingestelde
vordering blijkt wat zij omvat. (Art. 1792 B.W. en art. 807 Ger. W.).

Het staat aan de feitenrechter te beslissen of de bouwheer zijn initiële vordering beperkt heeft tot de schade die hij in
de akte vermeldt in verband met een bepaald bouwwerk, dan wel of hij ook eventuele navolgende schade beoogde
aan dat bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of de architect waren toevertrouwd in
eenzelfde contractueel kader.

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Wijziging en uitbreiding van de eis (tussengeschil, gerechtelijk recht)

Samenvatting 4
De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen voor het geheel of gedeeltelijk
tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de constructie of de ongeschiktheid van de grond, dient
voor het verstrijken van de tienjarige termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect.
(Art. 1792 en 2270 B.W.).

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

rn300031062 1/10© 2018 Wolters Kluwer Belgium N.V.- www.jura.be
Datum 26/10/2020
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- TBO 2007, afl. 1, 34 en http://www.tbo.be/ (17 augustus 2011)

- RW 2006-07, afl. 35, 1435 en http://www.rw.be (3 mei 2007)

Volledige tekst
Eerste voorzitter: Verougstraete
Afdelingsvoorzitter: Boes
Raadsheren: Londers, Dirix, Deconinck
Openbaar Ministerie: Vandewal
Griffier: Van Geem
Advocaten: Geinger, Wouters, De Gryse

R.G. C.04.0380.N

Uitspraak

GEMEENTE NIJLEN, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, met burelen te 2560
Nijlen, in het Gemeentehuis, Kerkstraat 4,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000
Brussel, Quatre Brasstraat 6, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
tegen
1. AANNEMINGEN VAN WELLEN, naamloze vennootschap, met zetel te 2950 Kapellen, Klinkaardstraat 198,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,
Vilain XIIII-straat 17, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
2. GRONTMIJ BELGROMA, naamloze vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060
Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan,
en ten aanzien van
3. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW- EN WEGENBOUW, in het kort DCA, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk
50,
4. FIDEA, naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14,
5. BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION, coöperatieve vennootschap, in het kort
SECO, met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53 B.2,
tot bindendverklaring opgeroepen partijen.

I. Rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. Feiten

De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift in cassatie als volgt worden samengevat:
1. in opdracht van de eiseres voerde de rechtsvoorganger van de eerste verweerster in de periode 1970-

1971 wegenis- en rioleringswerken uit op basis van de plans en de bestekken van de tweede verweerster;
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2. de werken werden voorlopig opgeleverd op 15 oktober 1971 en definitief op 22 maart 1972;

3. op 21 augustus 1978 deed zich een eerste verzakking voor aan de bezoekkamer 1K910 van de riolering;

4. na aanstelling van een deskundige in kort geding, liet de eiseres, op 22 mei 1980, de eerste verweerster
dagvaarden tot betaling van de herstellingskosten en vergoeding van de bijkomende schade ingevolge de
wegomleiding;

5. op 18 september 1980 deed zich een tweede verzakking voor, ditmaal aan de bezoekkamer 4K89 van de
riolering;

6. naar aanleiding van deze tweede verzakking voerde de eerste verweerster begin 1981 herstellingswerken
uit;

7. in februari 1983 deed zich een derde verzakking voor, zij het opnieuw aan de bezoekkamer 1K910;

8. bij conclusie van 23 september 1988 breidde de eiseres haar vordering uit, onder meer met het oog op
vergoeding van de schade ingevolge de tweede verzakking; bovendien richtte zij haar vordering nu ook
tegen de tweede verweerster.

III. Cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen

– artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde bepalingen van de Grondwet;

– de artikelen 1319, 1320, 1322, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek;

– de artikelen 18, 807, 821, 1138, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;

– het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt moet worden uitgelegd en
slechts kan worden afgeleid uit feiten en handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Aangevochten beslissingen

De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de appelrechters daarin oordelen dat de door de
eiseres tegen de eerste verweerster ingestelde vorderingen laattijdig en dienvolgens onontvankelijk zijn, op grond
van de volgende motieven:
“(...) dat de tienjarige termijn voorzien in de artikelen 1792 en 2270 BW niet enkel een termijn is binnen dewelke
de gebreken aan de constructie dienen aan het licht te komen, doch tevens een termijn binnen dewelke de
daarop gebaseerde vordering dient ingeleid te worden;
(...) dat (...) het proces-verbaal van voorlopige oplevering de dato 15/10/1971 te dezen het aanvangspunt vormt
voor de tienjarige termijn, zodat deze verstreek op 15/10/1981;
(...) dat de vordering van (de eiseres) in verband met het eerste schadegeval de dato 21/8/1978, nl. de verzakking
van de bezoekkamer 1K910 en rioleringsbuizen ter hoogte van de aansluiting Ringstraat-Stationsweg werd
ingesteld bij dagvaarding de dato 22/5/1980, zegge dus ongetwijfeld tijdig;
(...) dat de vordering in verband met de verzakking van de bezoekkamer 4K89 in de Stationsweg tussen de
Ringstraat en de Landstraat de dato 18/9/1980, werd ingesteld bij conclusies neergelegd op 23/9/1988, zegge
dus ruimschoots buiten de termijn van tien jaar die verstreek op 15/10/1981;
(...) dat (de eiseres) niet kan gevolgd worden in haar stellingname dat haar aanspraken m.b.t. dit tweede
schadegeval virtueel begrepen zijn in de bij het gedinginleidend exploot de dato 22/5/1980 lastens de
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(rechtsvoorganger van de eerste verweerster) uitgebrachte vordering die uitsluitend slaat op het eerste
schadegeval dat zich in 1978 manifesteerde ter hoogt van de Ringstraat;
dat een tijdige instelling van een vordering op grond van de artikelen 1792 en 2270 B.W. de opdrachtgever
immers nog niet toelaat om deze vordering na het verstrijken van de tienjarige termijn uit te breiden tot gebreken
die op andere plaatsen zouden zijn ontstaan, weze het dat deze gebreken van dezelfde aard zouden zijn en
eenzelfde oorzaak zouden hebben dan deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering;
dat opdat zou kunnen aanvaard worden dat de vordering aangaande deze nieuwe gevolgen virtueel begrepen
was in de oorspronkelijke vordering, vereist is dat door de opdrachtgever in deze oorspronkelijke vordering het
recht wordt voorbehouden om nog andere bedragen te vorderen voortspruitende uit andere schadegevallen of
nieuwe schade;
dat echter in de oorspronkelijke vordering enkel sprake is van de in de loop van het jaar 1978 ter hoogt van de
Ringstraat gelocaliseerde verzakkingen van de bezoekkamer en rioolbuizen en in de dagvaarding nergens enig
voorbehoud werd geformuleerd voor mogelijke toekomstige verzakkingen op andere plaatsen of zelfs voor enige
andere schade dan deze voortspruitende uit de bewuste verzakkingen in 1978 ter hoogte van de Ringstraat;
dat uit het enkel feit dat de latere verzakking, ditmaal aan de bezoekschouw 4K89 gelegen aan de
Stationssteenweg tussen de Ringstraat en de Landstraat, een nieuw gevolg zou uitmaken van éénzelfde
conceptie- en uitvoeringsfout binnen het kader van éénzelfde aanbesteding uitgevoerd door éénzelfde aannemer,
nl. (de rechtsvoorganger van eerste verweerster), en goedgekeurd door één enkel PV van voorlopige oplevering,
nog niet kan worden besloten dat het nieuwe gevolg van de beweerde zelfde contractuele fouten virtueel
begrepen was in de oorspronkelijke dagvaarding;
dat, het weze herhaald, de dagvaarding van 22/5/1980 uitsluitend en alleen de schade betrof als gevolg van de
verzakking van de onderzoeksschouw aan het kruispunt van de Stationssteenweg en de Ringstraat en nergens
sprake is van enig voorbehoud voor de andere delen van de uitgevoerde werken of van een voorbehoud om
andere bedragen te vorderen dan de bedragen van 1.115.000 BEF en 125.000 BEF met aankleven, zijnde
precies de bedragen die door expert Van Langendonck werden weerhouden om de schade ontstaan bij de eerste
verzakking van de bezoekkamer 1K910 te herstellen;
dat bijgevolg de vordering ingesteld op 23/9/1988 en slaande o.m. op de tweede verzakking van de
bezoekkamer 4K89 als tardief moet worden beschouwd;
(...) dat wat de vordering in verband met de “nieuwe” verzakking van de bezoekkamer 1K910 in februari 1983
betreft, moet worden opgemerkt dat in beginsel een nieuwe garantieperiode van tien jaar zou kunnen beginnen
lopen na de uitvoering van de herstelling in de periode oktober 1978 – februari 1979, die als een groot werk in de
zin van artikel 2270 moet worden aangemerkt, doch hierbij onmiddellijk moet worden vastgesteld dat deze
herstelling niet door de oorspronkelijke aannemer NV Blondé & Van Steenbeeck doch door een derde, NV De
Clercq Aannemingen, werd uitgevoerd, zodat geen sprake kan zijn van een repetitieve garantieverbintenis in
hoofde van de oorspronkelijke aannemer;
(...) dat wat de vordering, in verband met de 43 andere bezoekkamers, de rioleringen en het wegdek zelf betreft,
de vordering van (de eiseres) om dezelfde redenen als reeds hoger aangehaald met betrekking tot de tweede
verzakking vastgesteld op 18/9/1980, als tardief moet worden afgewezen;
(...) dat samengevat de bij conclusie de dato 23/9/1988 door (de eiseres) ingestelde vordering als laattijdig moet
worden beschouwd voor zover ze strekt tot schadeherstel van die gebreken waarvan geen sprake was in de
inleidende dagvaarding en waarvoor ook geen enkel voorbehoud werd geformuleerd”.

Grieven
Eerste onderdeel

De aannemer en de architect zijn overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
gedurende tien jaar aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van
gebreken in de constructie of de ongeschiktheid van de grond. Een vordering in dit verband dient dan ook op
straffe van verval in principe binnen deze termijn van tien jaar te worden ingesteld.
In de naar aanleiding van een welbepaald schadegeval door de bouwheer tegen de aannemer en/of de architect
ingestelde vordering op grond van een welbepaalde constructiefout, zijn evenwel ook de vorderingen met
betrekking tot de nadien ontstane schadegevallen virtueel begrepen, wanneer deze nieuwe schadegevallen
slechts de nieuwe gevolgen zijn van dezelfde contractuele tekortkoming als deze die aanleiding gaven tot de
initieel ingestelde vordering.
Het tijdstip waarop dergelijke nieuwe schadegevallen zich voordoen is met ander woorden irrelevant bij de
beoordeling van het tijdige karakter van de desbetreffende vorderingen, in zoverre de initiële vordering binnen de
termijn van tien jaar werd ingesteld: de bouwheer kan aldus ook de vergoeding vorderen van schade die zich
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heeft voorgedaan na de in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn.
Het is a fortiori evenmin vereist dat een vordering die betrekking heeft op een schadegeval dat een louter gevolg
is van dezelfde contractuele fout als deze die aanleiding gaf tot de initiële vordering, wordt geconcretiseerd
binnen de in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn, althans in zoverre de initiële
vordering binnen die termijn werd ingesteld.
Te dezen vorderde de eiseres bij gerechtsdeurwaardersexploot van 22 mei 1980 van de eerste verweerster de
vergoeding van de schade die het gevolg was van een verzakking die zich op 21 augustus 1978 had voorgedaan.
De appelrechters stellen dienaangaande vast dat deze vordering in elk geval tijdig werd ingesteld, nu de termijn
van tien jaar pas verstreek op 15 oktober 1981.
De eiseres kon in haar gedinginleidend exploot nog geen gewag maken van andere verzakkingen dan deze die
zich op 21 augustus 1978 had voorgedaan, nu de latere verzakkingen dateren van nà de datum van de op 22 mei
1980 aan de eerste verweerster betekende dagvaarding. De appelrechters stellen immers uitdrukkelijk vast dat de
tweede verzakking plaatsgreep op 18 september 1980 en de derde verzakking in februari 1983.
In het bestreden arrest wordt voorts geenszins ontkend dat de schadegevallen waaromtrent de eiseres in haar op
23 september 1988 ingediende conclusie uitbreidende vorderingen instelde, slechts de nieuwe gevolgen waren
van dezelfde contractuele tekortkoming als deze die aanleiding gaf tot de initieel ingestelde vordering. De
appelrechters merken immers op “dat deze gebreken van dezelfde aard zouden zijn een zelfde oorzaak zouden
hebben dan deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering” en verwijzen naar het “feit dat de
latere verzakking, ditmaal aan de bezoekschouw 4K89 gelegen aan de Stationssteenweg tussen de Ringstraat en
de Landstraat, een nieuw gevolg zou uitmaken van éénzelfde conceptie- en uitvoeringsfout binnen het kader van
éénzelfde aanbesteding uitgevoerd door éénzelfde aannemer, nl. (rechtsvoorganger van de eerste verweerster),
en goedgekeurd door één enkel proces-verbaal van voorlopige oplevering”.
De loutere omstandigheid dat in het gerechtsdeurwaardersexploot van 22 mei 1980 “nergens enig voorbehoud
werd geformuleerd voor mogelijke toekomstige verzakkingen op andere plaatsen of zelfs voor enige andere
schade dan deze voortspruitende uit de bewuste verzakkingen in 1978 ter hoogte van de Ringstraat”, impliceert
op zich niet dat eventuele toekomstige vorderingen niet virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen zouden
zijn.
Uit de loutere omstandigheid dat geen formeel “voorbehoud” wordt gevorderd, kan dan ook niet wettig worden
afgeleid dat eventuele toekomstige vorderingen niet virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen zouden zijn.
Het formuleren van een voorbehoud voor eventuele toekomstige schade kan als zodanig overigens geen invloed
uitoefenen op de rechtsmacht van de rechter, aangezien het instellen van een ontvankelijke rechtsvordering in
principe vereist dat de eiser, overeenkomstig artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek, doet blijken van een reeds
verkregen en dadelijk belang.
De bedenking dat de door de eiseres krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek geformuleerde
eisuitbreiding moet worden beschouwd als een van de initiële eis onderscheiden vordering, impliceert voorts niet
dat deze eisuitbreiding geen betrekking zou hebben op vorderingen die virtueel begrepen waren in de
gedinginleidende dagvaarding.
De appelrechters stellen dan ook niet wettig vast dat de eisuitbreiding die de eiseres in haar op 23 september
1988 ingediende conclusie formuleerde, laattijdig zou zijn.
Het hof van beroep oordeelt aldus niet naar recht dat de loutere omstandigheid dat de eiseres geen “voorbehoud”
formuleerde in haar gedinginleidende dagvaarding, impliceert dat de vorderingen, geformuleerd in haar op
23 september 1988 ingediende conclusie, niet virtueel waren begrepen in de gedinginleidende dagvaarding en
dienvolgens laattijdig waren (schending van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, 18, 807 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
Door voorts te oordelen dat de vorderingen die de eiseres in haar op 23 september 1988 ingediende conclusie
instelde, niet virtueel begrepen zouden zijn in de gedinginleidende dagvaarding van 22 mei 1980, schrijven de
appelrechters aan deze dagvaarding bovendien een inhoud toe die deze niet bevat, en miskennen ze de
bewijskracht van deze dagvaarding (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
In zoverre de appelrechters oordelen dat de eiseres, door in haar gedinginleidende dagvaarding slechts de
vergoeding te vorderen van de schade die het gevolg is van de eerste verzakking, afstand zou hebben gedaan
van haar recht om ook de vergoeding te vorderen van de schade van latere verzakkingen, leidt het hof van
beroep voorts een afstand van recht af uit feiten en omstandigheden die een dergelijke gevolgtrekking niet wettig
toelaten.
Een afstand van recht moet immers strikt worden uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten en
handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. De loutere omstandigheid dat geen voorbehoud wordt
geformuleerd voor toekomstige schade, kan niet wettig worden geïnterpreteerd als een afstand van recht met
betrekking tot die toekomstige schade (schending van artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek en van het
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algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat een afstand van recht strikt moet worden uitgelegd en slechts kan
worden afgeleid uit feiten en handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn).

Tweede onderdeel

De termijn van tien jaar binnen welke de architecten en de aannemers krachtens de artikelen 1792 en 2270 van
het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn voor een gebrek in de bouw dat ernstig genoeg is om de stevigheid
ervan in gevaar te brengen, gaat niet alleen in na de oplevering van de oorspronkelijke aanneming, maar ook na
de oplevering van de herstellingen die als grote werken moeten worden aangemerkt.
De appelrechters merken met betrekking tot de door de NV De Clercq naar aanleiding van de eerste verzakking
aan “bezoekschouw 1K910” uitgevoerde herstelwerken op “dat wat de vordering in verband met de “nieuwe”
verzakking van de bezoekkamer 1K910 in februari 1983 betreft, moet worden opgemerkt dat in beginsel een
nieuwe garantieperiode van tien jaar zou kunnen beginnen lopen na de uitvoering van de herstelling in de
periode oktober 1978 – februari 1979, die als een groot werk in de zin van artikel 2270 moet worden aangemerkt,
doch hierbij onmiddellijk moet worden vastgesteld dat deze herstelling niet door de oorspronkelijke aannemer NV
Blondé & Van Steenbeeck doch door een derde, NV De Clercq Aannemingen, werd uitgevoerd, zodat geen
sprake kan zijn van een repetitieve garantieverbintenis in hoofde van de oorspronkelijke aannemer” (derde-laatste
alinea van p. 11 j° de tweede alinea van p. 4 van het bestreden arrest).
De eiseres had in haar eerste appelconclusie in dit verband evenwel niet alleen gewezen op de door de NV De
Clercq naar aanleiding van de eerste verzakking uitgevoerde herstelwerken, maar had zich tevens beroepen op
de herstelwerken die naar aanleiding van de tweede verzakking door de NV Blondé & Vansteenbeeck waren
uitgevoerd. Dienaangaande voerde de eiseres immers aan dat er binnen de voormelde termijn van tien jaar grote
herstelwerken werden uitgevoerd die een termijn van tien jaar deden ingaan en die werden “uitgevoerd voor niet
minder dan 2.061.124 BEF (zie de fakturen naar aanleiding van de eerste en tweede verzakking)” (randnummer 8
op p. 15 van de namens eiseres ingediende “conclusie in hoger beroep"). In haar aanvullende beroepsconclusie
voerde de eiseres voorts het volgende aan:
“Volgende grote herstellingen werden uitgevoerd,
– oktober 1978 – februari 1979 voor 1.419.470 BEF (...);

– voorjaar 1981, facturatie door Blondé en Van Steenbeeck op 06.04.1981 voor 641.654 BEF (...);

– mei 1984 door de NV Blondé en Van Steenbeeck en door de NV De Clercq voor 806.641 BEF (...);

Het is verworven dat de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn voor aannemers en architekten begint te lopen –
telkens – vanaf een nieuwe herstelling” (p. 5 van de namens de eiseres ingediende “Aanvullende
Beroepskonklusie").
Te dezen werd tussen partijen niet betwist dat de herstelwerken naar aanleiding van de tweede verzakking vóór
het verstrijken van de oorspronkelijke tienjarige termijn op 15 oktober 1981, namelijk in begin 1981, door de NV
Blondé & Vansteenbeeck waren uitgevoerd. De appelrechters wijzen er bij de weergave van het feitenrelaas dan
ook uitdrukkelijk op dat “(n)aar aanleiding van de (...) tweede verzakking (...) in begin 1981 door de NV Blondé &
Van Steenbeeck op verzoek van (de eiseres) herstellingswerken (werden) uitgevoerd met als kostprijs
641.654 BEF gefactureerd op 6/4/1981” (medio p. 4 van het bestreden arrest).
De appelrechters oordelen dan ook niet wettig dat de in begin 1981 door de NV Blondé & Van Steenbeeck
uitgevoerde herstelwerken naar aanleiding van de tweede verzakking geen aanleiding zouden kunnen geven tot
een nieuwe garantieperiode van tien jaar (schending van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek),
minstens gaan ze ten onrecht niet in op de desbetreffende vordering van de eiseres met betrekking tot de door de
NV Blondé & Van Steenbeeck uitgevoerde herstelwerken naar aanleiding van de tweede verzakking (schending
van artikel 1138, enig lid, sub 3°, van het Gerechtelijk Wetboek), terwijl ze evenmin de aangehaalde aanvoeringen
van de eiseres in dit verband beantwoorden (schending van artikel 149 van de op 17 februari 1994
gecoördineerde bepalingen van de Grondwet).
In zoverre de appelrechters oordelen dat de eiseres in haar appelconclusies slechts melding maakt van door de
NV De Clercq uitgevoerde herstelwerken, die in aanmerking zouden kunnen worden genomen als vertrekpunt van
een tienjarige termijn, schrijven ze aan deze appelconclusies een inhoud toe die deze niet bevat, nu de eiseres in
randnummer 8 op p. 15 van haar (eerste) appelconclusie en op p. 5 van haar “Aanvullende Beroepskonklusie”
zich uitdrukkelijk ook beriep op herstelwerken die – naar aanleiding van de tweede verzakking – door de NV
Blondé & Van Steenbeeck werden uitgevoerd. Hierdoor wordt dan ook de bewijskracht van die appelconclusies
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miskend (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen

– de artikelen 1792, 2244 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

De eiseres komt op tegen de bestreden beslissing in zoverre de appelrechters daarin oordelen dat de door de
eiseres tegen de tweede verweerster ingestelde vorderingen laattijdig en dienvolgens onontvankelijk zijn, op
grond van de volgende motieven:
” (...) dat de eis van (de eiseres) gericht tegen (de tweede verweerster) voor het eerst ingesteld werd bij conclusie
neergelegd op 23/9/1988, zegge buiten de tienjarige termijn van artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
die een fatale termijn voor reclamaties van de bouwheer uitmaakt;
dat inderdaad waar terzake de voorlopige oplevering, die inzake overheidsopdrachten als aanvaarding en als
beginpunt van de tienjarige aansprakelijkheid geldt, dagtekent van 15/10/1971, (de eiseres) de vordering op basis
van genoemde artikelen had moet instellen ten laatste op 15/10/1981;
(...) dat ten onrechte door (de eiseres) de stelling wordt verdedigd dat deze vervaltermijn niet zou verstreken zijn
om reden (dat) op 23/10/1980 de NV Blondé & Van Steenbeeck een dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring
uitbracht lastens (de tweede verweerster) en door deze dagvaarding de gezegde termijn zou gestuit zijn in het
voordeel van (de eiseres);
dat de tienjarige verjaringstermijn geen verjarings- maar een vervaltermijn is die niet vatbaar is voor schorsing of
stuiting;
dat de vordering van de bouwheer tegen de aannemer en/of architect in ieder geval binnen deze termijn moest
worden ingesteld en het hof moet vaststellen dat voor 23/9/1988 iedere vordering ten gronde vanwege de
bouwheer tegen (de tweede verweerster) ontbreekt;
dat de eis van (de eiseres) in zoverre gericht tegen (de tweede verweerster) gevolgelijk onontvankelijk is”.

Grieven

De aannemer en de architect zijn overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek
gedurende tien jaar aansprakelijk voor het gehele of gedeeltelijke tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van
gebreken in de constructie of de ongeschiktheid van de grond. Een vordering in dit verband dient op straffe van
verval in principe binnen deze termijn van tien jaar te worden ingesteld.
Het instellen van een vordering tegen de aannemer, te dezen de NV Blondé & Van Steenbeeck,
rechtsvoorganger van de eerste verweerster, impliceert dat ook (dat) de architect, te dezen de tweede
verweerster, zich niet meer kan beroepen op de in de aangehaalde artikelen 1792 en 2270 vermelde termijn, in
zoverre binnen deze termijn tegen de architect in dit verband een vordering werd ingesteld.
De tweede verweerster werd te dezen vóór het verstrijken van de tienjarige termijn, namelijk in oktober 1980, door
de aannemer in tussenkomst en vrijwaring gedagvaard. Deze vrijwaringsvordering had betrekking op dezelfde
gebreken als deze die leidden tot de gedinginleidende dagvaarding van 22 mei 1980.
De appelrechters oordelen niet wettig dat de tweede verweerster met betrekking tot de bewuste grove gebreken
vóór het verval van de termijn van tien jaar werd gedagvaard.
De omstandigheid dat de eiseres haar concrete eis tegen de tweede verweerster slechts nà het verstrijken van de
termijn van tien jaar instelde, is hierbij irrelevant, nu de betwisting nopens de aansprakelijkheid van de tweede
verweerster voor grote gebreken tijdig – zij het door de eerste verweerster – bij de rechtbank aanhangig werd
gemaakt.
De appelrechters verklaren de door de eiseres tegen de tweede verweerster ingestelde vordering dan ook niet
wettig onontvankelijk (schending van de artikelen 1792, 2244 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het hof
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
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Gronden van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel

1. De verweersters werpen op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen de feitelijke
beoordeling van de appelrechters dat de in conclusie geformuleerde vordering niet “virtueel” begrepen is in de
oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering.
2. Het Hof vermag na te gaan of de appelrechters, op grond van de feitelijke elementen die zij aangeven, wettig
hebben kunnen afleiden dat een vordering in conclusie geformuleerd “virtueel” niet begrepen is in de
oorspronkelijk in de dagvaarding gestelde vordering.
3. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
4. De eerste verweerster werpt vervolgens op dat het onderdeel niet ontvankelijk is nu het niet tot cassatie kan
leiden omdat de beslissing van de appelrechters steunt op de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat de schade
waarvoor de eiseres bijkomend vergoeding vordert zich heeft voorgedaan op een andere plaats dan de schade
waarvan vergoeding werd gevraagd in de dagvaarding.
5. De omstandigheid dat de schade waarvoor de eiseres in conclusies vergoeding heeft gevraagd zich heeft
voorgedaan op een andere plaats dan die waar de schade waarvan sprake in de dagvaarding zich heeft
voorgedaan, is slechts een van de feitelijke elementen waarop de appelrechters steunen om te beslissen dat de
vordering niet virtueel in de oorspronkelijke vordering begrepen is.
Het betreft derhalve geen zelfstandige reden die de beslissing draagt.
6. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
7. De eerste verweerster werpt tenslotte op dat het onderdeel niet ontvankelijk is gezien het een onderzoek van
feiten vraagt in zoverre wordt aangevoerd dat de vordering betrekking heeft op nieuwe gevolgen van dezelfde
welbepaalde constructiefout.
8. Het onderdeel verwijt het arrest dat het niet heeft onderzocht of de vordering betrekking heeft op nieuwe
gevolgen van dezelfde constructiefout bij het beoordelen van het al dan niet in de oorspronkelijke vordering
“virtueel” begrepen zijn van de nadien bij conclusie ingestelde vordering.
Het onderzoek van die grief vraagt geen onderzoek van feiten.
9. De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Onderdeel zelf

10. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de aannemer en de architect gedurende
tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de
constructie of de ongeschiktheid van de grond.
11. De termijn in die artikelen bepaald, is een fatale termijn die niet geschorst noch gestuit kan worden.
12. Een binnen die termijn ingestelde vordering onttrekt aan het verval ook een vordering ingesteld op grond van
nieuwe gevolgen, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde contractuele tekortkoming
in de conceptie of de uitvoering.
Hierbij is vereist dat uit de tijdig ingestelde vordering blijkt wat zij omvat.
13. Het staat aan de feitenrechter te beslissen of de bouwheer zijn initiële vordering beperkt heeft tot de schade
die hij in de dagvaarding vermeldt in verband met een bepaald bouwwerk, dan wel of hij ook eventuele
navolgende schade beoogde aan dat bouwwerk of aan bouwwerken die eveneens aan de aannemer of de
architect waren toevertrouwd in eenzelfde contractueel kader.
De feitenrechter kan in zijn beoordeling betrekken of de eiser al dan niet een voorbehoud had geformuleerd in de
oorspronkelijke dagvaarding en of de vordering alleen betrekking had op een bepaald bouwwerk en niet op een
ander bouwwerk dat, op grond van eenzelfde overheidsopdracht, op een andere plaats was gebouwd door
dezelfde medecontractant.
De omstandigheid dat de nieuwe schade zich op een andere plaats situeert dan de schade waarvoor
oorspronkelijk vergoeding wordt gevorderd of dat de eiser bij het instellen van de oorspronkelijke vordering geen
voorbehoud heeft gemaakt voor mogelijke andere schade, sluit evenwel op zichzelf niet uit dat de nieuwe
vordering nieuwe gevolgen betreft, voor een bepaald bouwwerk, van eenzelfde gebrek en van eenzelfde
contractuele tekortkoming in de conceptie of de uitvoering.
14. De appelrechters stellen vast:
– de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd in de dagvaarding van de eiseres heeft betrekking op

een verzakking in 1978 van een bezoeksschouw, gesitueerd in de Ringstraat;

– de schade waarvoor achteraf vergoeding wordt gevorderd in de conclusie van de eiseres heeft betrekking
op een verzakking in 1980 van een bezoeksschouw, gesitueerd in de Stationstraat;
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– beide bezoeksschouwen werden uitgevoerd door de rechtsvoorgangster van de eerste verweerster in het
kader van de wegenis- en rioleringswerken aan de Stationsstraat en de Emblemsesteenweg te Kessel
volgens plans en bestekken van de tweede verweerster;

– in de dagvaarding werd nergens enig voorbehoud geformuleerd voor mogelijke verzakkingen op andere
plaatsen of zelfs voor enige andere schade dan deze voortspruitende uit de verzakkingen in 1978 ter
hoogte van de Ringvaart die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering;

– de schade die het voorwerp uitmaakt van de navolgende vordering situeert zich op een andere plaats dan
de schade die het voorwerp uitmaakt van de oorspronkelijke vordering.

15. Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat de vordering ingesteld bij conclusie op 23 september 1988
niet begrepen is in de vordering ingesteld bij dagvaarding van 22 mei 1980 en derhalve tardief is.
Door aldus te oordelen ongeacht dat “deze gebreken van dezelfde aard zouden zijn en eenzelfde oorzaak zouden
hebben dan deze die het voorwerp uitmaken van de oorspronkelijke vordering” en dat de nieuwe schade “een
nieuw gevolg zou uitmaken van éénzelfde conceptie- of uitvoeringsfout binnen het kader van éénzelfde
aanbesteding, uitgevoerd door éénzelfde aannemer (...) en goedgekeurd door één enkel PV van voorlopige
oplevering”, schenden de appelrechters de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
16. Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

17. Krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn de aannemer en de architect gedurende
tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van bouwwerken ten gevolge van gebreken in de
constructie of de ongeschiktheid van de grond.
18. De bouwheer die zowel de aannemer als de architect aansprakelijk wil stellen, dient voor het verstrijken van
de tienjarige termijn een vordering in te stellen tegen zowel de aannemer als de architect.
Het feit dat de bouwheer binnen de termijn een vordering instelt tegen de aannemer en dat deze aannemer
binnen de termijn een vordering instelt tegen de architect, neemt niet weg dat de bouwheer zelf binnen de
bedoelde termijn een vordering dient in te stellen tegen de architect.
19. Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Overige grieven

20. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eiseres tegen de eerste verweerster ingesteld
bij conclusies van 23 september 1988 tardief en onontvankelijk verklaart en uitspraak doet omtrent de kosten
verbonden aan die vordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de in bindendverklaring opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten van haar cassatieberoep tegen de tweede verweerster.
Houdt de overige kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitentrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
De kosten zijn begroot op de som van 1141,00 euro jegens de eisende partij en op de som van 164,32 euro
jegens de verwerende partij sub 1 en op de som van 164,32 euro jegens de verwerende partij sub 2.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit voorzitter Ivan
Verougstraete, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Ghislain Londers, Eric Dirix en
Beatrijs Deconinck, en in openbare terechtzitting van 29 september 2006 uitgesproken door voorzitter Ivan
Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Philippe Van
Geem.
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Volledige tekst, Website Hof van Cassatie

Dit document is beschikbaar op Jurisquare:

- TBO 2007, afl. 1, 34 en http://www.tbo.be/ (17 augustus 2011)

- RW 2006-07, afl. 35, 1435 en http://www.rw.be (3 mei 2007)
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Cass. (3e ch.) RG S.96.0114.F, 9 juin 1997 (A.S.B.L. Franche Comté / O.N.S.S)

Cass. (3e ch.) RG S.96.0114.F, 9 juin 1997 (A.S.B.L. Franche Comté / O.N.S.S) Arr. Cass. 1997, 625; Bull. 1997, I,
649; Fiscologue 1998 (reflet J.V.D.), liv. 646, 1; http://www.cass.be (18 octobre 2001); J.T. 1998 (abrégé), 3 et
http://jt.larcier.be (1er juillet 2008); J.L.M.B. 1997, 1276 et http://jlmbi.larcier.be (15 janvier 2003), note LOUVEAUX,
B; J.T.T. 1997 (abrégé), 494; Pas. 1997, I, 649; R.W. 1997-98, 876 et http://www.rw.be (12 juillet 2006); err. R.W.
1997-98, 1000 et http://www.rw.be (12 juillet 2006); Chron. D.S. 1997, 587, note -; Entr. et dr. 2000 (sommaire), 167
Sommaire
Le devoir de conseil et d'assistance de l'architecte l'oblige à informer le maître de l'ouvrage de la réglementation
concernant l'enregistrement des entrepreneurs et des conséquences qui peuvent en résulter, et à vérifier
l'enregistrement de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entreprise et au cours de l'exécution de celui-ci
(art. 4, al. 1er Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte; art. 22 A.R. du 18 avril
1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le Conseil national de l'Ordre
des architectes).

Mots-clés:
Architecte, droits et obligations, généralités Enregistrement de l'entrepreneur

Texte intégral
3e chambre

Prés.: M. Marchal, président de section
Rapp.: M. Verheyden
Concl. conf.: M. Leclercq, avocat général
Pl.: Mme Draps etM. De Bruyn

1oArchitecte (discipline et protection du titre)
 – Obligations déontologiques – Responsabilité – Maître de l'ouvrage – Travaux – Exécution – Contrôle – Devoir de
conseil – Entrepreneur – Choix – Garanties – Enregistrement – Entrepreneur non enregistré

2oLouage d'industrie
 – Architecte – Responsabilité – Obligations – Maître de l'ouvrage – Travaux – Exécution – Contrôle – Devoir de
conseil – Entrepreneur – Choix – Garanties – Enregistrement – Entrepreneur non enregistré

Sommaire

1o et 2o

Le devoir de conseilet d'assistance de l'architecte l'oblige à informer le maîtrede l'ouvrage de la réglementation
concernant l'enregistrement des entrepreneurset des conséquences qui peuvent en résulter, et à
vérifierl'enregistrement de l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entrepriseet au cours de l'exécution de
celui-ci(1). (L. du 20 février 1939, art. 4, al. 1er; Règlement de déontologie établi par le conseilnational de l'Ordre
des architectes et approuvé par A.R. du 18 avril1985, art. 22(2).)

R.G. S.96.0114.F

Décision
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LA COUR; ― Vu l'arrêtattaqué, rendu le 20 février 1995 par la cour du travailde Liège, section de Namur;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 4de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et
dela profession d'architecte et 22 du règlement de déontologieétabli par le conseil national de l'Ordre des
architectes, rendu obligatoirepar l'arrêté royal du 18 avril 1985 portant approbationdu règlement de déontologie
établi par le conseil nationalde l'Ordre des architectes,
en ce que l'arrêt déboute la demanderessede son action en intervention et garantie dirigée contre les troisderniers
défendeurs aux motifs que: «1. Les trois (derniers défendeurs)soutiennent à juste titre que c'est à tort que les
premiersjuges ont retenu leur responsabilité et les ont condamnés àgarantir (la demanderesse) des
condamnations portées contre elle, contrel'O.N.S.S. 2. L'article 22 du règlement de déontologiedes architectes
précise certes que l'architecte assiste le maîtrede l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la
réalisationdu projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité et qu'ilattire l'attention de son client sur les
garanties qu'offre l'entrepreneur,mais il faut entendre par `garanties', les capacités professionnellesde
l'entrepreneur, c'est-à-dire les domaines relatifs à l'artde construire ainsi que les possibilités financières. 3.
L'auditeurdu travail cite à cet égard la Cour de cassation françaisequi a décidé qu'il appartient à l'architecte de
proposerà son client un entrepreneur présentant les garanties vouluespour faire aboutir correctement son projet
de construction, ce qui impliqueune vérification des capacités techniques et des possibilitésfinancières de cet
entrepreneur (...). 4. Le devoir d'information,de conseil et de guidance s'imposant à l'architecte à l'égardde son
client, maître de l'ouvrage, doit être entendu raisonnablementpar référence à la formation et aux
compétencesréelles de l'architecte: c'est ainsi que les exemples citéspar le tribunal ne sont guère convaincants,
s'agissant de dispositionslégales relatives à l'immeuble proprement dit et qu'ils ne peuventservir à justifier
l'amplification et l'extension de conseil de l'architecteà des matières exclusivement juridiques touchant notamment
austatut de l'entrepreneur. 5. L'architecte est en effet le conseiller techniquedu maître de l'ouvrage et non son
conseiller juridique, de sorte qu'enprincipe, il ne peut être tenu d'informer le maître de l'ouvrageconcernant les
obligations découlant pour lui des lois sur la sécuritésociale, plus particulièrement les obligations qui reposent sur
lemaître de l'ouvrage lorsqu'il fait appel à un entrepreneur nonenregistré (...)»,
alors que, en vertu de l'article 4 de la loi du20 février 1989 qui, instituant le monopole de l'architecte, luiimpose un
devoir de conseil, et de l'article 22 du Code de déontologie,l'architecte est tenu d'attirer l'attention du maître de
l'ouvrage nonseulement sur les capacités professionnelles de l'entrepreneur ainsique sur ses possibilités
financières, mais égalementsur l'existence de la réglementation relative à l'enregistrementet doit vérifier ou
l'inviter à vérifier si l'entrepreneurest enregistré lors de la formation du contrat et s'il l'est restéen cours d'exécution
de celui-ci; que l'arrêt, qui limite ledevoir de conseil de l'architecte à la vérification des qualitésprofessionnelles et
des possibilités financières de l'entrepreneur,pose en règle que l'architecte n'est pas tenu d'informer le maîtrede
l'ouvrage des obligations qui reposent sur ce dernier lorsqu'il fait appelà un entrepreneur non enregistré et décide
qu'il n'apas l'obligation de vérifier l'enregistrement des entrepreneurs contractantavec son client, viole, partant, les
dispositions légales viséesau moyen:
Attendu qu'il résulte de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection dutitre et de la profession
d'architecte que l'architecte a le devoir de conseilleret d'assister le maître de l'ouvrage, obligé par la loi de
recourirà son concours pour l'établissement des plans et le contrôlede l'exécution des travaux exigeant un permis
de bâtir;
Que le devoir d'assister le maître de l'ouvrage dans le choix del'entrepreneur, spécialement prescrit à l'architecte
par l'article 22du règlement de déontologie, approuvé et rendu obligatoirepar arrêté royal du 18 avril 1985,
s'accomplit, notamment,en rendant le maître de l'ouvrage attentif aux garanties que doit offrirl'entrepreneur;
Attendu qu'il s'ensuit que le devoir de conseil et d'assistance de l'architectel'oblige à informer le maître de
l'ouvrage de la réglementationconcernant l'enregistrement des entrepreneurs et des conséquences quipeuvent en
résulter, et à vérifier l'enregistrement del'entrepreneur lors de la conclusion du contrat d'entreprise et au cours
del'exécution de celui-ci;
Attendu qu'en décidant qu'à défaut de conventionparticulière, l'architecte n'est pas tenu de vérifier
l'enregistrementdes entrepreneurs contractant avec son client, l'arrêt viole les dispositionslégales précitées;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS, casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statuesur l'action en intervention et garantie formée par la
demanderessecontre les deuxième, troisième et quatrième défendeurset sur les dépens; rejette le pourvoi pour le
surplus; ordonne quemention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé; condamne la
demanderesse à la moitiédes dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statuésur celui-ci par le juge du fond;
renvoie la cause, ainsi limitée,devant la cour du travail de Bruxelles.
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(1) Voir A. Delvaux et D. Dessard, «Le contrat d'entreprisede construction», dans Rép. not., tome IX,livre VIII,
Bruxelles, 1991, no 64; Ph. Flammeet M.-A. Flamme, Le contrat d'entreprise, Bruxelles,1991, no 48 in fine;
P. Rigaux, Le droit de l'architecte, Bruxelles, 1993, no 295.

(2) M.B. du 8 mai 1985, p. 6577.
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Cass. AR 5650, 9 december 1988 
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Cass. AR 5650, 9 december 1988 (Leukemans / Feyfer)

Cass. AR 5650, 9 december 1988 (Leukemans / Feyfer) Arr.Cass. 1988-89, 440, advies DU JARDIN, J.; Bull. 1989,
401, noot -; Pas. 1989, I, 401, noot -; RW 1988-89, 1229, advies DU JARDIN, J.
Samenvatting
De termijn van tien jaar waarbinnen de architecten en aannemers aansprakelijk zijn voor een gebrek in de 'bouw' dat
ernstig genoeg is om de stevigheid ervan in gevaar te brengen, begint niet enkel te lopen na de oplevering van de
oorspronkelijke aanneming, maar eveneens na de oplevering van 'herstellingen' die als 'grote werken' moeten worden
aangemerkt (art. 1792 en 2270 B.W.).

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn) Aannemer, rechten en plichten, algemeen
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R.v.St. nr. 28.581, 13 oktober 1987 
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R.v.St. nr. 28.581, 13 oktober 1987

R.v.St. nr. 28.581, 13 oktober 1987 Arr. R.v.St. 1987, z.p.
Samenvatting 1
Een te laat ingediende memorie van antwoord is als processtuk niet ontvankelijk, zodat de Raad van State niet moet
antwoorden op de daarin vervatte excepties en verweermiddelen en de inhoud ervan enkel in aanmerking kan
worden genomen als eenvoudige inlichting.

Trefwoorden:
Termijn tijdens rechtspleging (Raad van State) Memorie van antwoord (Raad van State)

Samenvatting 2
Een architect is onder meer bij het sluiten van een overeenkomst met een adviseur gebonden door de voorschriften
van de plichtenleer, zoals die bepaald worden door de Orde van architecten. De Orde mag als een voorschrift van de
plichtenleer voorschrijven dat een contract tussen de architect en de technisch adviseur schriftelijk moet worden
vastgesteld; zij mag de inhoud ervan bepalen. Aldus wordt geen verplichting opgelegd aan de technisch adviseur. De
Orde van architecten is daarentegen niet bevoegd om aan de bouwheer-niet-architect die een contract sluit met een
technisch adviseur dezelfde verplichting op te leggen, zij het langs de architect om die verplicht wordt
'voorafgaandelijk aan elke prestatie een schriftelijke overeenkomst te laten vastleggen met de opgesomde
elementen'.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Deontologie en tucht (architect)

Samenvatting 3
De art. 15 en 24, lid 1 Reglement op de beroepsplichten der architecten leggen geen verzekeringsplicht op aan de
technisch adviseurs waarop een architect een beroep doet.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Deontologie en tucht (architect)

Samenvatting 4
De bepaling van art. 24, lid 3 Reglement op de beroepsplichten der architecten luidens welke de architect alle
prerogatieven van zijn opdracht behoudt, ook als een beroep gedaan wordt op een technisch adviseur, beantwoordt
aan de verplichting die in elk geval op de architect weegt en die betrekking heeft op de coördinatie van de werken.
Ook als een beroep gedaan wordt op technisch adviseurs, blijft de architect aansprakelijk voor het inpassen van elke
technische prestatie in het totale ontwerp en voor de verenigbaarheid van elk onderdeel van de werken met het
eindproject. Aan de architect worden aldus geen prerogatieven toegekend voor de uitoefening waarvan hij niet de
verantwoordelijkheid moet dragen.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Deontologie en tucht (architect)

Samenvatting 5
Art. 31 Reglement op de beroepsplichten der architecten beperkt zich ertoe te bepalen dat de architect gerechtigd is
om de intellectuele bescherming te vragen voor zover hij auteur is van een creatie of van een uitvinding of nieuwe
technieken of procédés ontwikkelt. Er wordt dus niet bepaald dat de architect de bescherming mag vragen voor
creaties, uitvindingen, technieken of procédés van anderen en evenmin dat het alleen de architect is die de
bescherming mag opeisen voor creatieve en inventieve realisaties die ontstaan door de samenwerking tussen de
architect en anderen.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Deontologie en tucht (architect)
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Samenvatting 6
Aan de architecten is een wettelijk monopolie toegekend, zodat van hen mag verwacht worden dat zij rekening
houden met het algemeen belang. Art. 19 Reglement op de beroepsplichten der architecten is een bijzondere
toepassing van die algemene verplichting. Uit die bepaling mag geenszins a contrario worden afgeleid dat de
architect, in de gevallen die niet in art. 19 vermeld zijn, het algemeen belang zou mogen verwaarlozen.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Deontologie en tucht (architect)
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Cass. AR 4903, 11 april 1986 (J. Oosterlinck & Zonen B.V.B.A. / Acropole B.V.B.A.)

Cass. AR 4903, 11 april 1986 (J. Oosterlinck && Zonen B.V.B.A. / Acropole B.V.B.A.) Arr.Cass. 1985-86, 1088; Bull.
1986, 983; JT 1987, 85; Pas. 1986, I, 983; RW 1986-87, 2629, noot EMBRECHTS, J
Samenvatting 1
De tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer t.o.v. de opdrachtgever wegens constructiefouten
die de stevigheid van het gebouw of van een aanzienlijk deel ervan in gevaar brengen, bestaat ongeacht of het werk
al dan niet is opgeleverd en of de gebreken zichtbaar dan wel verborgen zijn (art. 1792 en 2270 B.W.).

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen

Samenvatting 2
Wanneer een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat wegens een gebrek in de bouw, te wijten aan de
onderaannemer, is deze gedurende tien jaar aansprakelijk t.o.v. de hoofdaannemer (art. 1792 en 2270 B.W.).

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
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Cass. AR 3855, 18 november 1983 (De Gentse Haard N.V. / Durin)

Cass. AR 3855, 18 november 1983 (De Gentse Haard N.V. / Durin) Arr.Cass. 1983, 323; Bull. 1984, 303; JT 1984,
549; Pas. 1984, I, 303; RW 1984-85, 47, noot BAERT, G.
Samenvatting
In art. 1792, 2270 B.W. is een voor de aanneming van constructie van gebouwen eigen bepaling neergelegd die de
aansprakelijkheid van de aannemer en de architect voor een termijn van tien jaar na de aanvaarding van het werk
regelt ten aanzien van al dan niet zichtbare gebreken die ernstig genoeg zijn om de stevigheid van het gebouw in
gevaar te brengen; deze eigen regeling brengt mee dat de vordering tegen de aannemer en de architect slechts
binnen de tienjarige termijn van die artikelen kan worden ingesteld ingeval een gebouw geheel of gedeeltelijk
tenietgaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond.

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Aansprakelijkheid architect en aannemer (verjaringstermijn)
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Cass. RG 6195, 6227, 1er avril 1982 (Weber / S.A. G.B.-Inno-B.M. ; S.A. Gränges-
Gravez / S.A. G.B.-Inno-B.M.)

Cass. RG 6195, 6227, 1er avril 1982 (Weber / S.A. G.B.-Inno-B.M. ; S.A. Gränges-Gravez / S.A. G.B.-Inno-B.M.)
R.W. 1984-85, 603, note; Arr. Cass. 1981-82, 963; Pas. 1982, I, 909; Bull. 1982, 909; Credoc 1983, liv. avril, 7; J.T.
1983, 309.
Sommaire 1
N'est pas déchargé de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, l'architecte qui confie à un spécialiste
certaines études techniques lorsque les erreurs commises par ce technicien pouvaient être, en raison de ses
connaissances professionnelles et de sa compétence, découvertes par lui.

Mots-clés:
Architecte, droits et obligations, généralités

Sommaire 2
Aux termes de l'art. 40, al. 4 C. jud.b est non avenue la signification faite à l'étranger, si la partie à la requête de
laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique du signifié. Il en
est ainsi même si l'élection de domicile a été faite dans l'exploit de signification de l'arrêt attaqué.

Mots-clés:
Signification à l'étranger Election de domicile (droit judiciaire)

Sommaire 3
En matière de responsabilité née de l'inexécution fautive d'un contrat, le dommage ne se restreint pas
nécessairement à l'inexécution même de l'obligation contractuelle, mais peut en être distinct (art. 1149 C. civ.).

En matière de responsabilité née de l'inexécution fautive d'un contrat, il n'y a lieu à réparation que s'il est établi
qu'entre le dommage et la faute existe un lien de causalité.

Mots-clés:
Réparation en cas de responsabilité contractuelle, généralités Dommage direct (responsabilité contractuelle)

Texte intégral
1re chambre

Prés.: Chevalier de Schaetzen, président de section
Rapp.: Mme Raymond-Decharneux
Concl. conf.: M. Janssens de Bisthoven, avocat général
Pl.: MM. Bützler, Kirkpatrick, Dassesse et van Hecke

1oLouage d'industrie
 – Architecte – Responsabilité – Erreur de calcul commise par un technicien spécialiste – Notion

2oConvention
 – Responsabilité contractuelle – Inexécution fautive – Dommage – Notion

3oConvention
 – Responsabilité contractuelle – Inexécution fautive – Réparation du dommage – Conditions
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4oSignification d'exploits
 – Signification d'un exploit à une partie résidant à l'étranger et ayant fait élection de domicile en Belgique – Code
judiciaire, article 40 – Conditions d'application

Sommaire

1o

N'est pas déchargé de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, l'architecte qui confie à un spécialiste
certaines études techniques lorsque les erreurs commises par ce technicien pouvaient être, en raison de ses
connaissances professionnelles et de sa compétence, découvertes par lui (1).
2o

En matière de responsabilité née de l'inexécution fautive d'un contrat, le dommage ne se restreint pas
nécessairement à l'inexécution même de l'obligation contractuelle, mais peut en être distinct (art. 1149 du Code
civil).
3o

En matière de responsabilité née de l'inexécution fautive d'un contrat, il n'y a lieu à réparation que s'il est établi
qu'entre le dommage et la faute existe un lien de causalité (2).
4o

Aux termes de l'article 40, alinéa 4, du Code judiciaire est non avenue la signification faite à l'étranger, si la partie
à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique
du signifié. Il en est ainsi même si l'élection de domicile a été faite dans l'exploit de signification de l'arrêt attaqué 
(3).

RG 6195

RG 6227

Décision

LA COUR; – Vu les arrêts attaqués,

rendus les 23 mars 1979 et 20 juin 1979 par la cour d'appel de Bruxelles;

Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros 6195 et 6227 sont dirigés contre les mêmes
arrêts; qu'il y a lieu de les joindre;

I. Quant au pourvoi du demandeur Weber

Sur le septième moyen, pris de la violation des articles 6, 1133, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 1319, 1320,
1322, 1710, 1792, 1797,2270 du Code civil et 97 de la Constitution,

en ce que l'arrêt du 20 juin 1979 décide que la responsabilité du demandeur, en tant qu'architecte ayant accepté
que l'étendue de sa responsabilité soit définie par la loi belge, s'étendait à tout ce qui concerne la conception et
notamment aux plans et calculs, et que, nonobstant le fait que le maître de l'ouvrage avait conclu des contrats
avec la deuxième défenderesse, dont l'arrêt constate qu'il s'agissait d'un entrepreneur spécialisé et disposant en
la matière d'une compétence particulière, ayant à son service une équipe d'ingénieurs, le demandeur conservait à
l'égard de la première défenderesse l'entière responsabilité des calculs effectués par la deuxième défenderesse
et était donc responsable de l'insuffisance de la charpente, aux motifs que «la mission qu'il (le demandeur) avait
acceptée du maître de l'ouvrage, moyennant d'importants honoraires, était «la plus étendue qui puisse être
confiée à un architecte», étant entendu que le contrat conclu entre parties était «entièrement soumis à la loi
belge» et que c'était celle-ci «qui définissait notamment l'étendue de sa responsabilité»; que la responsabilité de
l'architecte belge qui, en principe, est seul à concevoir l'œuvre, s'étend à tout ce qui concerne la conception et
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notamment aux plans et aux calculs»; et que «d'autre part, si dans les contrats conclus par le maître de l'ouvrage
avec les entrepreneurs, certaines stipulations imposent à ces derniers certains devoirs de contrôle, il ne peut en
être déduit que les obligations de l'architecte vis-à-vis du maître de l'ouvrage en seraient corrélativement
diminuées»; et que «il s'ensuit que, bien que la société Graver (la deuxième défenderesse) ait accepté, à la
demande du sieur Weber (le demandeur) de procéder elle-même à certains calculs qui, normalement, auraient
incombé à ce dernier, cet architecte n'en conservait pas moins à l'égard de sa cliente, l'entière responsabilité
desdits calculs; qu'il est donc pour le tout responsable de l'insuffisance de la charpente»,incombé à ceest de ses
erreurs de calcul relatives aux hypothèses de charges, Graver est seule responsable du manque de rigidité de la
charpente»,

alors que le demandeur avait fait valoir en conclusions quant à l'étendue de la mission du demandeur «qu'il
s'agissait d'une mission complète, d'ailleurs qualifiée la plus étendue qui puisse être confiée à un architecte
puisqu'elle comprenait l'ensemble des prestations traditionnellement confiées à l'architecte; que, cependant,
d'une part, le concluant (le demandeur) ne pouvait établir les plans et cahier des charges et choisir les
entrepreneurs qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage, ce que justifiait la compétence technique de celui-ci, et
que, d'autre part, le concluant ne devait pas effectuer les dessins d'exécution, c'està-dire la suite du projet avec
toutes les dimensions, données et indications nécessaires pour la réalisation des travaux pour autant que celles-
ci soient à fournir par des spécialistes ou des fournisseurs (conditions générales du contrat d'architecte)» ; et que
«le concluant n'était pas tenu des dessins d'exécution des diverses parties de l'ouvrage, particulièrement de la
charpente métallique; que la direction des travaux n'emporte pas, en vertu du contrat d'architecte, la
responsabilité des vices des plans d'exécution et des erreurs des calculs effectués par les entrepreneurs
(conditions générales du contrat d'architecte)» et quant aux prestations à fournir par le spécialiste qu'était la
deuxième défenderesse : «que la société Graver (la deuxième défenderesse) était chargée de l'étude de la
fourniture et du montage des charpentes métalliques; que la conception de ces charpentes était son œuvre, qu'en
effet le système présenté par la firme Graver avait finalement été préféré au système projeté initialement; que
tous les calculs et plans d'exécution devaient être effectués par Graver et contrôlés par le bureau Gecitra (la
troisième défenderesse) aux frais de l'entrepreneur» et «qu'il incombait à Graver de concevoir la charpente
métallique, d'établir tous les calculs de statique et de résistance et les plans d'exécution, et enfin, de construire la
charpente conformément à ses calculs; qu'à cet égard, Graver avait contracté vis-à-vis du maître de l'ouvrage
une obligation de résultat»; et que «tout comme pour ce qui est de ses erreurs de calcul relatives aux hypothèses
de charges, Graver est seule responsable du manque de rigidité de la charpente»,

quatrième branche, l'arrêt, ayant constaté que le maître de l'ouvrage avait conclu des contrats avec les
entrepreneurs, leur imposant jusqu'à des devoirs de contrôle, et notamment avec la deuxième
défenderesse dont l'arrêt constate par ailleurs qu'il s'agit d'un entrepreneur hautement spécialisé ayant à
son service une équipe d'ingénieurs, ne pouvait décider qu'en raison de l'étendue de la responsabilité de
l'architecte en droit belge, applicable en la matière, le demandeur aurait conservé dans les circonstances
qu'il relate, l'entière responsabilité des calculs relatifs à la charpente, et serait dès lors pour le tout
responsable de la charpente, sans imposer au demandeur une obligation qui ne lui était imposée ni par le
contrat qui le liait au maître de l'ouvrage ni par les dispositions qui réglementent la profession d'architecte;
d'où il suit que l'arrêt méconnaît l'effet que le contrat avenu entre le demandeur et la première défenderesse
a légalement entre parties (violation de l'article 1134du Code civil) et viole les dispositions réglementant les
obligations de l'architecte (violation des articles 6, 1133, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1165, 1710, 1792, 1797,
2270 du Code civil, 4, alinéa ler, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession
d'architecte....

Quant à la quatrième branche:

Attendu que, d'une part, ainsi qu'il a été dit dans la réponse aux trois premières branches, le contrat liant le
demandeur à la première défenderesse prévoyait que la mission qui lui était confiée comprenait le contrôle des
calculs de résistance;
Que, d'autre part, n'est pas déchargé de sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, l'architecte qui confie
à des spécialistes certaines études techniques lorsque les erreurs commises par ces techniciens pouvaient être,
en raison de ses connaissances professionnelles et de sa compétence, découvertes par lui; qu'à cet égard la cour
d'appel relève que la première défenderesse, pour réaliser la couverture du dépôt de Ternat, selon le procédé
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utilisé depuis peu aux Etats-Unis et encore inédit en Belgique, rechercha un architecte qui avait déjà utilisé cette
technique et porta son choix, pour faire les plans et diriger la construction, sur le demandeur, directeur d'un
important bureau d'ingénieurs et d'architectes, en raison de sa grande expérience de ce genre de construction;
Que, dès lors, l'arrêt qui, bien que constatant que les contrats conclus par le maître de l'ouvrage avec les
entrepreneurs imposaient à ces derniers des devoirs de contrôle et que la deuxième défenderesse avait accepté
à la demande de Weber de procéder elle-même à certains calculs qui normalement auraient incombé à celui-ci,
décide qu'il ne peut en être déduit que les obligations de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage en seraient
corrélativement diminuées et que le demandeur n'en conservait pas moins envers lui l'entière responsabilité
desdits calculs, ne méconnaît pas les effets légaux du contrat précité et ne viole pas les règles relatives aux
obligations de l'architecte, visées au moyen;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;

Sur les onzième et douzième moyens réunis, pris,

le douzième, de la violation des articles 1133, 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1165, 1792,
1797, 2270 du Code civil et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383 du Code civil,

en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 20 juin 1979 après avoir constaté que la troisième
défenderesse, indépendamment du fait de savoir si elle avait ou n'avait pas été chargée de la mission d'adapter
les calculs statiques aux normes belges, a incontestablement commis une faute, estime cependant que la relation
causale entre cette faute et le dommage qui est résulté de l'insuffisance de la charpente, n'est pas établie, et
déclare dès lors l'action en garantie du demandeur contre la troisième défenderesse non fondée, aux motifs que
«toutefois, même si elle (la troisième défenderesse) n'avait pas effectivement été chargée de cette mission, elle
n'en aurait pas moins dû, en raison de ses compétences particulières et de ses obligations générales, signaler la
faiblesse de la charpente dont elle contrôlait les calculs; qu'en effet, comme le souligne l'expert Herbeaux à la
page 181 de son premier rapport, «connaissant ces normes (belges) ainsi que l'ensemble du problème posé par
la construction de la toiture, elle eût dû refuser de poursuivre sa mission pour la réalisation d'un ouvrage non
conforme aux règles de l'art»; qu'il apparaît certain qu'en s'abstenant de signaler à l'architecte avec qui elle avait
contracté à l'exclusion du maître de l'ouvrage, l'insuffisance de l'ossature métallique, elle a péché par omission et
incontestablement commis une faute; que, pour que l'action en garantie dirigée contre elle par l'architecte Weber
puisse être déclarée fondée, il faudrait toutefois qu'une relation causale certaine soit établie entre cette faute et le
dommage qui est résulté de l'insuffisance de la charpente; qu'en d'autres termes, il faudrait établir que si elle avait
signalé à l'architecte que la surcharge prévue par lui était insuffisante, celui-ci aurait tenu compte de ses
observations et aurait décidé de renforcer la charpente; que rien n'est moins certain; qu'en effet, même après
l'accident de décembre 1965, l'architecte Weber s'est pendant 13 ans obstiné à prétendre que la norme belge, qui
n'est d'ailleurs pas obligatoire, était excessive, périmée et que la surcharge qu'il avait calculée était bien
suffisante; qu'ainsi dans les conclusions qu'il a déposées au greffe de la cour d'appel le 24 avril 1977, il affirme
encore «que la charge totale que le concluant avait indiquée était de 55  kilos (lire 155 kilos); que le poids propre
était en fait de 92 kg/m2, ce qui laissait une réserve de 63 kilos; que le professeur Paduart a démontré que même
dans les hypothèses les plus défavorables, une surcharge de 63 kilos ne pouvait jamais être dépassée; que c'est
seulement dans sa note d'audience que, pour la première fois, il a, ainsi qu'il a été souligné ci-avant, prétendu
qu'à ce poids de 155 kilos, la société Graver aurait dû appliquer un coefficient de sécurité de 50 p.c.; que, par
conséquent, l'action en garantie de l'architecte contre la société Gecitra n'est pas fondée»,

alors que le demandeur avait fait valoir en conclusions d'appel que, si la cour d'appel estimait qu'il n'avait pas
contracté avec la troisième défenderesse en qualité de mandataire, ce que la cour d'appel a estimé en décidant
que la troisième défenderesse avait contracté avec le demandeur à l'exclusion du maitre de l'ouvrage, mais qu'il
avait personnellement chargé ce bureau des contrôles qui lui auraient incombé en vertu du contrat d'architecte,
«alors devait elle considérer que le bureau Gecitra (la troisième défenderesse) répond vis-à-vis du concluant (le
demandeur) de toute erreur dans le choix des hypothèses de base des calculs des entrepreneurs et de toute
erreur ou omission dans ces calculs qu'il devait contrôler; que, partant, si la cour d'appel estimait que le concluant
(le demandeur) encourt une quelconque part de responsabilité pour les erreurs de conception et de construction
commises par Graver (la deuxième défenderesse), elle devait nécessairement condamner Gecitra à garantir le
concluant pour cette part»; et alors que l'arrêt, après avoir constaté que la troisième défenderesse n'avait pas
respecté ses obligations générales à l'égard du demandeur et avait ainsi incontestablement commis une faute, ne
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pouvait légalement exclure la responsabilité de la troisième défenderesse à l'égard du demandeur en excipant de
l'absence d'un lien de causalité entre la faute de la troisième défenderesse et le dommage qui est résulté de
l'insuffisance de la charpente, ce dommage étant étranger au dommage que l'arrêt devait prendre en
considération pour examiner la relation causale de faute à dommage, qui, en la cause, résulte nécessairement de
l'inexécution de l'obligation à laquelle la troisième défenderesse était tenue; d'où il suit que l'arrêt viole les
dispositions légales relatives à la responsabilité contractuelle (violation des articles 1133, 1134, 1135, 1142, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1165, 1792, 1797, 2270 du Code civil et, pour autant que de besoin, 1382 et 1383
du Code civil), et refuse de reconnaitre au contrat conclu entre le demandeur et la troisième défenderesse,
l'effet qu'il a légalement entre parties (violation de l'article 1134 du Code civil):

Attendu que, suivant les constatations de l'arrêt, l'action récursoire mue par le demandeur contre la troisième
défenderesse tend à le faire garantir par elle, sur la base du contrat intervenu entre eux, des dommages-intérêts
qu'il serait condamné à payer en réparation du dommage causé par l'insuffisance de la charpente;

Attendu que, d'une part, en vertu de l'article 1149 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en
général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé;
Qu'il résulte de cette disposition légale qu'en matière de responsabilité née de l'inexécution fautive d'un contrat, le
dommage ne se restreint pas nécessairement à l'inexécution même de l'obligation contractuelle, mais peut en
être distinct; qu'il n'y aura cependant lieu à réparation que s'il est établi qu'entre ce dommage et la faute existe un
lien de causalité;

Attendu qu'après avoir constaté que la troisième défenderesse, même si elle n'avait pas été chargée de la
mission d'adapter les calculs de la charge de la charpente, aurait dû cependant, en raison de ses compétences
particulières et de ses obligations générales, signaler à l'architecte la faiblesse de l'ossature métallique et qu'en
s'abstenant de le faire, elle a incontestablement commis une faute, l'arrêt décide, pour les motifs qu'il précise et
qui ne sont pas critiqués par le moyen, qu'entre cette faute et le dommage résultant du calcul insuffisant de la
résistance de la charpente, n'existe pas de lien certain de cause à effet;
Qu'en décidant ainsi, l'arrêt n'examine pas à tort l'existence d'une relation causale avec le dommage dont il était
demandé réparation, et ne viole ni les dispositions légales relatives à la responsabilité contractuelle, ni aucune
des autres dispositions légales visées dans le douzième moyen;
Que ce moyen ne peut être accueilli;

II. Quant au pourvoi de la demanderesse société anonyme Gränges-Graver

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur Weber et déduite de ce que la requête en
cassation ne lui a pas été régulièrement signifiée, pour l'avoir été, non à son domicile, mais au domicile qu'il avait
élu dans l'exploit de signification des arrêts attaqués, alors que cette élection de domicile n'avait pour objet que
l'exécution desdits arrêts:

Attendu que l'élection de domicile faite dans la signification d'une décision judiciaire vaut pour tous les actes qui
s'y rattachent, notamment pour les voies de recours qui peuvent être exercées contre ces décisions;

Attendu qu'en vertu de l'article 40 du Code judiciaire, la signification ne peut être faite valablement à l'étranger si
la partie à la requête de laquelle elle est accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en
Belgique du signifié;

Attendu que la signification des arrêts attaqués faite à la demanderesse par exploit du 28 décembre 1979 à la
requête du défendeur porte que le requérant domicilié à Francfort-sur-le-Main Sieberstrasse 4 (R.F.A.) fait
élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice instrumentant à Willebroek (Belgique); que la requête en
cassation a été signifiée par exploit du 25 décembre 1980 à ce domicile élu; que cette signification est, partant,
régulière;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

PAR CES MOTIFS, joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros 6195 et 6227; et, sans avoir égard
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au mémoire de la première défenderesse déposé en réponse au pourvoi du demandeur Weber, en dehors du
délai légal, casse l'arrêt attaqué du 20 juin 1979, en tant que, statuant sur la demande de la première
défenderesse société anonyme GB-INNO-BM, il condamne le demandeur Weber et la demanderesse société
anonyme Gränges-Graver à lui payer le montant des primes d'assurances «tous risques chantier» et «perte de
bénéfices» inclus dans le chiffre global des indemnités auxquelles les deux demandeurs sont condamnés et en
tant que, statuant sur l'action récursoire du demandeur Weber contre la demanderesse société anonyme
Gränges-Graver, il condamne celle-ci à le garantir, dans la mesure qu'il indique pour l'ensemble des indemnités,
des condamnations au montant de ces primes d'assurances; rejette les pourvois pour le surplus; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée; délaisse à la société anonyme
GB-INNO-BM les dépens relatifs à la signification de son mémoire en réponse déposé tardivement; condamne
chacun des demandeurs aux neuf dixièmes des dépens de leur pourvoi; réserve le surplus des dépens pour qu'il
soit statué sur celui-ci par le juge du fond; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

(1) Cass., 3 mars 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 759) et la note 1.

(2) Cons. cass., 3 mai 1957 (Bull. et Pas., 1957, I, 1050); 24 juin 1977 (ibid., 1977, I, 1087) et 8 novembre
1979 (ibid., 1980, I, 305).

(3) Cass., 18 septembre 1980, no 6146 (Bull. et Pas., 1981, I, 71).
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Cass. 11 oktober 1979

Cass. 11 oktober 1979 Arr.Cass. 1979-80, 186, noot; Pas. 1981, I, 200.
Samenvatting
Verborgen gebreken die aanleiding geven tot de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer, zijn
gebreken die in de kiem bestaan bij de aankoop van het goed, zelfs al ontstaan de schadelijke gevolgen pas nadien.

Trefwoorden:
Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
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Cass. 3 maart 1978

Cass. 3 maart 1978 Arr.Cass. 1978, 780; JT 1979, 28, concl. KRINGS; Pas. 1978, I, 759; RCJB 1982, 176, noot
ALEXANDRE, M.; Res Jur.Imm. 1979, 7; RW 1978-79, 711; T.Aann. 1981, 261, concl. KRINGS
Samenvatting 1
De architect moet in het lastenboek de passende materialen voorzien die overeenkomen met hun bestemming. Hij is
gehouden de bouwheer te verwittigen van de nadelen die bepaalde materialen kunnen teweeg brengen. De architect
moet het bewijs leveren van deze verwittiging. Indien de bouwheer beslist bepaalde materialen te gebruiken ondanks
de waarschuwing van de architect, moet deze laatste ofwel zijn medewerking weigeren indien het gebruik van die
materialen het totaal of gedeeltelijk verlies van het gebouw kan teweegbrengen, ofwel in andere gevallen zich laten
ontlasten van aansprakelijkheid door de bouwheer. Als bepaalde richtlijnen moeten gevolgd worden moet hij de
bouwheer daarop wijzen, b.v. m.b.t. het gevuld laten van een zwembad.

Contra : Brussel 25 november 1976, «T. Aann.» 1981, 262.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen

Samenvatting 2
De architect moet nagaan of de aangesproken specialisten voldoende bevoegd zijn om de opgedragen taak naar
behoren uit te voeren. Bij de beoordeling van een eventuele aansprakelijkheid zal onderzocht worden of de keuze
van de specialist op basis van diens naam en faam algemeen als een goede keuze beschouwd kan worden. De
architect is aansprakelijk voor het niet ontdekken van fouten en gebreken in de studies die door specialisten werden
uitgevoerd, wanneer de vergissing van de specialist van die aard was dat de architect, in acht genomen zijn
professionele kennis, deze had kunnen ontdekken.

Trefwoorden:
Deontologie en tucht (architect) Contractuele aansprakelijkheid architect, algemeen

Samenvatting 3
Een architect die aan een ingenieursbureau een bepaalde studie toevertrouwt omwille van de hoge technische
kennis, kan zich zelfs stilzwijgend van zijn aansprakelijkheid ontdoen ten aanzien van de bouwheer. De bepalingen
van art. 1792 B.W. en Wet 20 februari 1939 vereisen evenwel dat in het kader van het onderzoek naar de
verantwoordelijkheid van de architect steeds in feite moet worden onderzocht of de keuze van de technicus een
goede keuze was en of de fout begaan door de technicus van die aard was dat de architect, rekening houdend met
zijn professionele kennis, die fout had kunnen ontdekken.

Trefwoorden:
Architect, rechten en plichten, algemeen Huur van werk, tienjarige aansprakelijkheid, algemeen
Ingenieur en studiebureau (huur van werk) Exoneratiebeding (contractuele aansprakelijkheid)
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