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DE DECENALE VERZEKERING 
•  Waarover gaat het   
•  Vanaf wanneer   
•  Voor wie  
•  Welk gebouw  
•  Welke dekking  
•  Hoe verzekeren  
•  Premie  
•  Verzekeringsattest 
•  Tarificatiebureau 



WAAROVER GAAT HET ? 
̶  Wet 20/2/1939 : bescherming  beroep van architect 
̶  Art 1792 en 2270 BW :  
̶  1792 BW : indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of 

gedeeltelijke teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de 
ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor 
gedurende 10 jaar aansprakelijk. 

̶  Art 2270 BW : na verloop van 10 jaar zijn architecten en aannemers 
ontslagen van hun aansprakelijkheid m.b.t. grote werken die zij hebben 
uitgevoerd of geleid  



WAAROVER GAAT HET ? 
̶  Wet 20/2/1939 : bescherming  beroep van architect 
̶  Art 1792 en 2270 BW :  
̶  Aansprakelijk voor 
̶  Soliditeit 
̶  Waterdichtheid ten gevolge van . . .    



WAAROVER GAAT HET ? 
̶  Wet 31/5/2017 :  
̶  Oorsprong : GwH 12/7/2007 : discriminatie  
‒ Assurance oblige 
‒  In solidum 
‒ Wet Breyne : verkoper = aannemer 
‒ Faillissement als ontsnappingsroute 

̶  Probleem : verhoging bouwkost (Fr: + 5% !) 
̶  Wijziging “zonder onredelijke lasten” dixit Peeters 



WAAROVER GAAT HET ? 
̶  Wet 31/5/2017 (BS 9/6/2017) : wijziging 
̶  Bevestiging architecten 
̶  Uitbreiding naar “dienstverlener” : 
‒  Iedereen die 

–  Onder vergoeding 
–  Waar tussenkomst architect nodig is 
–  Immateriële prestaties levert 

‒ Uitzondering : bouwpromotoren die louter immateriele 
diensten levert 

‒ Studiebureau’s 

Zeer ruim begrip 
Dus alles wat stabiliteit en waterdichtheid in 
het gedrang kan brengen: 

•  Dakwerken 
•  Ramen en deuren 
•  Verbouwingen 
•  Algemene bouwwerken 
•  chapewerken 
•  Loodgieterij ?  
•  Elektro ?  
•  Verwarming ?  

Wanneer een 
bouwvergunning verplicht is 



WAAROVER GAAT HET ? 

̶  Aansprakelijkheidsverzekering  
̶  Fout 
̶  Schade 
̶  Oorzakelijk verband 

̶  Er is geen vermoeden van fout, noch een vermoeden 
van schuld 

̶  Diegene die zich op de tienjarige aansprakelijkheid 
beroept, moet het bewijs leveren 



WAAROVER GAAT HET ? 

̶  Decenale verzekering : 
̶  10 jaar : stabiliteit en soliditeit 

̶  Controleverzekering : 
̶  Voor grote(re) werken 
̶  Dekking ruimer dan decenale : 
‒ Schade van afwerking en uitrusting 

gecontroleerd en in bijzondere voorwaarden 
omschreven 



VANAF WANNEER ? 
Bouwvergunning vanaf 1/7/2018 : 
 
̶  werf die na 1/7/2018 start waarvan de definitieve 

bouwvergunning voor 1/7/2018 werd gegeven : geen 
verzekeringsplicht (wel aansprakelijkheid !) 

̶  een werf die na 1/7/2018 start waarvan de definitieve 
bouwvergunning vanaf 1/7/2018 werd gegeven : 
verzekeringsplicht  

  
  
 



VOOR WIE ? 
̶  Architecten 
̶  Iedere aannemer  
̶  Tegen vergoeding 
̶  Werk  op woning waarvoor tussenkomst architect verplicht is : art 4 ArchW 

20/2/1939 : 
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 
contrôle op de uitvoering der 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 den Gouverneur, op voorstel van het Schepencollege der 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. 

̶  Studiebureau’s 



WELK GEBOUW ? 

̶  Woning : 
̶  Gebouw voor bewoning (50%) 
‒ Uitsluitend of hoofdzakelijk (dus ook vrije 

beroeper) 
‒ Gezin of alleenstaande 

̶  Niet : 
‒ Studentenkoten 
‒ Ziekenhuizen, kloosters, collectieve woonvormen 



WELKE DEKKING ? 
• Tot 500.000 EUR in eerste risico 

• Hoger is toegelaten 
• “Vrijstelling” : 2.500 EUR 

• Uitsluiting ? 
• Vrijstelling ?  

• AG : uitsluiting 
• Allianz : eigen risico 
• Baloise : vrijstelling 
• De wet :  

• art3 : 
•  [uitsluitingen] 
• … 
•   8° de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 euro. 
 

! 



WELKE DEKKING ? 
• “Vrijstelling” : 2.500 EUR 
• ABEX jan 2017   (ABEX maart 2018 :  775)     
 

• Dekking 10 jaar, vanaf voorlopige oplevering (aanvaarding 
werken) 

• Uitsluitingen : 
• LS, esthetische schade, zuiver immateriële schade 
• Gekende schade 
• Graduele pollutie 
• Zware fout -> WV  

! 



WELKE DEKKING : VOORBEELDEN 

15 

Privé woning met grondige renovatie 
Architect + bouwvergunning 
Bewezen fout aannemer : scheur in de muur 
 
 
Herstelkost : 2.000 EUR 
Uitkering aan eigenaar : 0 EUR  
Verhaalrecht eigenaar : 2.000 EUR 
 
Herstelkost :15.000 EUR 
Uitkering aan eigenaar : 15.000 EUR  
 



WELKE DEKKING : VOORBEELDEN 

16 

Architect + bouwvergunning 
3 aannemers 
 
Ernstige rekenfout architect EN ernstige uitvoeringsfout alle 3 aannemers: alle 
gebouwen verzakken 
 
Total loss voor 1.200.000 EUR ( 6 x 200.000 EUR) 
 
Uitkering aan eigenaars : 200.000 EUR per eigenaar 
Verdeling over alle 4 verzekeraars 



HOE VERZEKEREN ? 
̶  Per werf 
̶  Abonnementspolis 
̶  Globale dekking voor één werf 

̶  Borgstelling (KB nodig) 



HOE VERZEKEREN ? 

Decenale wet 

bouwheer 

Werfpolis met 
globale dekking 

Totaal aannemer 

Werfpolis met 
globale dekking 

Abonnementspolis 
met globale 

dekking 

aannemer 

Werfpolis eigen 
aansprakelijkheid 

Abonnementspolis 
eigen 

aansprakelijkheid 

18 



bouwheer dienstverlener 

werfpolis 

BA uitbating 

ABR 

decenale 

controleverzekering 

werfpolis 

abonnementspolis 

HOE VERZEKEREN ? 



bouwheer dienstverlener 

werfpolis 

BA uitbating 

ABR 

decenale 

controleverzekering 

werfpolis 

abonnementspolis 

‘banale’ feiten 
Extra contractueel 

“twee” jaar dekking 
Extra contractueel 

contractueel 

contractueel 

contractueel 

HOE VERZEKEREN ? 



VERZEKERINGSATTEST 
̶  Bewijs van verzekering : 

̶  Bouwheer 
̶  Alle aannemers 
̶  Notaris 
̶  Kredietverstrekker (bank) 
̶  RSZ 
̶  Architect en studiebureau 

̶  Controle door  
‒  Architect (opvraagrecht) 
‒  Notaris (opvraagplicht bij verkoop) 
‒  Politie 
‒  RSZ ambtenaar 

Boete tot 
80.000 EUR 



VERZEKERINGSATTEST 
̶  Bewijs van verzekering : 

̶  Bouwheer 
̶  Alle aannemers 
̶  Notaris 
̶  Kredietverstrekker (bank) 
̶  RSZ 
̶  Architect en studiebureau 

̶  Controle door  
‒  Architect (opvraagrecht) 
‒  Notaris (opvraagplicht bij verkoop) 
‒  Politie 
‒  RSZ ambtenaar 

Boete tot 
80.000 EUR 

Aanwezig op 
de werf ! 

Voor de 
werken 

beginnen 



TARIFICATIEBUREAU 
̶  Verplichte verzekering : quid 
̶  Weigering wegens wanbetaling, schadeverleden 
̶  Onvoldoende dekking 

 
̶  KB gepubliceerd 
̶  Van toepassing bij 3 weigeringen 
 
̶  Al van toepassing op 1/12/2017 
̶  Iedere verzekeraar zwijgt er over  



WIE DOET WAT ? 
̶  Impliciete taakverdeling : 
̶  Verzekeraar : risicoafdekking en schaderegeling 
̶  Makelaar : 
‒ Marktstudie 
‒ Polis opmaak en controle  
‒ Attest opmaak 
‒ Ondersteuning bij schade 



JURIDISCHE BEMERKINGEN 
̶  Foutaansprakelijkheid : bewijslast ?  
̶  Uitsluiting zware fout : WV 
̶  Wet uitbreiding architecten nog te verschijnen 
̶  Alleen woningen 
̶  Quid schade > 500.000 EUR ?  Rechtspraak ?  
̶  Verzekeraars stellen lijst op van verzekerde architecten voor 

de Orde 
̶  Architectuurovereenkomst vermeldt polis 
̶  . . . 



OVERLAPPING MET DE POLIS BA UITBATING ?  
̶  BA uitbating : geen overlapping 
̶  Niet-contractueel 
̶  Schade altijd later 

̶  BA na levering : mogelijk overlapping maar 
̶  Gewone verjaring 3 / 5 jaar, decenale is 10 jaar 
̶  Beroepsfouten wél gedekt 
̶  Uitsluiting in vele polissen BA 

̶  Toevertrouwd goed : 
̶  beperkingen 



EN DE PREMIE ?  
̶  AG:  

̶  Vertrouwelijk 
̶  Op basis van omzet 
̶  Gekoppeld aan BA 
̶  Productnaam BA10 

̶  AXA ? 
̶  De Federale ?  
̶  KBC, Ethias, Amlin ?  



EN DE PREMIE ?  
̶  Baloise : 

̶  Bouwheer : globale : 10 ‰ met min 1.750 EUR 
̶  Sleutel op de deur : 8,5 ‰ met min 3.500 EUR 
̶  Aannemer : laag risico 4 tot 5 ‰ met min 300 tot 600 EUR (schilder, elektro, vloerder) 
̶  Aannemer : middelgroot risico 6 tot 7,5 ‰ met min 500 tot 1.000 EUR (CV, 

buitenschrijnwerk, trappen) 
̶  Aannemer : hoog risico 7,5 tot 9  ‰ met min 1.250 tot 2.500 EUR (algemene 

aannemer, dakwerker, kelders) 
̶  Allianz : 

̶  Nieuwbouw one shot globale polis : 8 à 10 ‰  
‒  Vb : nieuwbouw 250.000 EUR = 2.250 EUR + taksen en lasten 

̶  Verbouwing one shot globale polis : 10 à 15 ‰ 
̶  Individuele polis per werf én werk : op maat 
̶  Jaarpolissen : - 25 % 
̶  Minimum premie  : 2.000 EUR  



1. Verzekeringsplicht van zodra 
bouwvergunning nodig 

2. Ingang 1/7/2018 maar hou er nu al 
rekening mee 

3. Werfpolis is beste oplossing 



DE DECENALE VERZEKERING : VRAGEN  
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