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Directiecomité 
vlnr. Christophe Roelandt - Rebecca Ramboer – Pol Vandemoortele

VEERKRACHT 
ALS VACCIN

De tijdslijn van in de les geschiedenis heeft er een opmerkelijk ijkpunt bijgekregen. 
Ontegensprekelijk gaat 2020 de annalen in als één van de opmerkelijkste jaren van 
de 21ste eeuw. Covid-19 of corona rolt nog decennia lang over de tongen.

Intussen is er met de uitrol van de vaccinaties hopelijk licht aan het einde van de 
tunnel. Voor een hoera stemming is het echter wel nog te vroeg. 

Dat de komende maanden iedere ondernemer, medewerker, student, … 
de veerkracht mag vinden om waar nodig zich te herpakken en zijn plek 
opnieuw te vinden.
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EDITORIAAL
PROTECT: Meer dan een verzekeraar
De COVID pandemie slaat nog altijd hard om zich heen. Bijna niemand die in 
maart 2020 kon inschatten dat de wereld een jaar later nog steeds in de greep van 
corona zou zijn. Ongezien.

Voorjaar 2020 was ook voor PROTECT één vraagteken. We keken ongerust uit hoe 
de bouwconjunctuur ging reageren op nog nooit eerder geziene maatregelen. De 
Belgische bouwwereld heeft zich na de eerste lockdown vrij snel aangepast voor 
de lopende bouwwerken. 

Voor de meeste architecten vulde het orderboekje met nieuwe bouwprojecten, 
alvast in de woningbouw, langzamerhand tot het normale niveau. Voor de 
utiliteitsbouw bereiken ons eerder andere signalen.Hoe de bouwconjunctuur 
verder zal evolueren zal mee afhangen van de evolutie van de werkgelegenheid en 
van welke relancemaatregelen de politiek in petto heeft voor de bouw. 

Ondanks het turbulente en onzekere 2020 kunnen we met PROTECT het boekjaar 
2020 positief afsluiten. Zo zijn de bestaande doelgroepen van architecten en 
studiebureaus aangevuld met nieuwe doelgroepen binnen het ruimere werkveld 
van de professionele dienstverleners in de bouw opgenomen in de wet Peeters 
Ducarme van 2019. Een mooiere bevestiging van dat we het goed doen, kunnen 
we niet wensen. Een nieuwe groep van tevreden klanten die de weg vindt naar 
PROTECT.

Allemaal rozengeur en maneschijn dan? 
Nee, we stellen een verhoogde schadelast vast in de polissen BA architecten en 
ingenieur en in de BA enige werf.

We moeten daarom verder focussen op de keuze van kwalitatieve bouwpartners, 
professionalisme en preventie.

Negatieve evolutie van de rechtspraak
Hoewel de rechtbanken identieke wetboeken en rechtsregels hanteren, durft 
de rechtspraak te verschillen van regio tot regio. We merken in de rechtspraak 
vaak een “billijke” (lees sociaalvoelende) beoordeling en motivering. Voor 
de ontwerpers en PROTECT als hun verzekeraar BA leidt dit tot juridische 
onzekerheid en een verhoogde schadelast. Rechtspraak die afwijkt van het 
deskundig verslag en een frequentere in solidum veroordeling zijn de twee 
belangrijkste tendensen die we noteren.

Verzekeringsplicht tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer:  
blijvende ongelijkheid met de architect
Bij woningbouw vergund vanaf 1.07.2018 is de tienjarige aansprakelijkheid van 
bepaalde bouwpartners nu wel verzekerd. Zo geldt er onder meer een wettelijke 
verplichting tot verzekering van de 10 jarige aansprakelijkheid voor de aannemers 
die werken uitvoeren aan de gesloten ruwbouw water- en winddicht. 

Ondanks de wettelijke verplichting is hier nog werk aan de winkel. Zo blijven heel 
wat aannemers in gebreke en bezorgen ze vaak geen verzekeringsattest. Het is 
een administratie waarmee aannemers niet vertrouwd zijn, maar waarvan we ook 
samen met de architecten aan werken zodat ze zich deze snel eigen maken.

Rond de wettelijke verzekeringsplicht van de tienjarige aansprakelijkheid van de 
aannemer voor niet-woningbouwprojecten is het helemaal windstil. Hoog tijd dat 
de wetgever hier in actie schiet om deze ongelijkheid met de architect weg te 
werken.

De negatieve effecten van de projectpolissen - Enige Werf
De projectpolis Enige Werf werd destijds ingevoerd voor 
samenwerkingsverbanden tussen architecten of met studiebureaus, met een 
eventuele solidariteit tussen de leden tot gevolg. De formule van een Enige 
Werfpolis bood een oplossing voor de uitsluiting van de solidariteit in de 
abonnementspolis.
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Een nieuwe trend waarbij ontwerpers voor hun aansprakelijkheidsverzekering aan het 
shoppen gaan via Enige Werf (projectpolissen) is geen goede evolutie. Deze tendens is 
op de lange termijn niet houdbaar.

Nog minder kopzorgen dankzij PAS : extra dienstenpakket van  
PROTECT Assist & Support 
We hebben met PROTECT het voorbije jaar verder gewerkt aan de uitbreiding van ons 
servicepakket. Met de gestage uitbreiding van ons dienstenaanbod willen we onze 
verzekerden nog meer verlossen van juridische en administratieve taken.

De juridische dienstverlening van de PAS, die veel verder gaat dan ons 
standaard servicepakket dat op het terrein bleef van de aansprakelijkheid en 
beroepsverzekering, is in 2020 op punt gezet. De uitrol is voorzien in 2021.
Verzekerden zullen nu nog meer ontdekken dat PROTECT inzet op een duurzame 
samenwerking op lange termijn.

Met de MyProtect tool: meer tijd voor Architectuur
In het 30-jarig bestaan van PROTECT is de lancering van de MyProtect-tool in 
2018 een mijlpaal. Dit eco systeem voor architecten heeft zijn doel niet gemist en 
vereenvoudigt drastisch hun administratieve beslommeringen. 
In 2020 is MyProtect uitgegroeid tot een medium dat veel meer is dan een jaarlijkse 
aangifte tool.

In overleg met verschillende architecten is MyProtect op maat uitgebreid met 
meerdere toepassingen die de architect ontzorgt, met als doel meer focus op de 
kerntaak: architectuur.

Rebecca Ramboer
VOORZITTER DIRECTIECOMITÉ
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SAMENSTELLING COMITÉS
DE RAAD VAN BESTUUR

Ides Ramboer > voorzitter
Guy Vande Vyvere > ondervoorzitter
Rebecca Ramboer > gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het directiecomité
Christophe Roelandt > gedelegeerd bestuurder & lid van het directiecomité
Pol Vandemoortele > bestuurder & lid van het directiecomité
Herman Falsté > bestuurder
John Heller > onafhankelijk bestuurder
Achiel Ossaer > bestuurder
Mady Roose > bestuurder
Olivier Strobbe > bestuurder
Andries Teerlynck > bestuurder

HET DIRECTIECOMITÉ
Rebecca Ramboer > gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het directiecomité
Christophe Roelandt > gedelegeerd bestuurder
Pol Vandemoortele > financieel directeur

FINANCIEEL COMITÉ
Ides Ramboer > voorzitter raad van bestuur
Guy Vande Vyvere > ondervoorzitter raad van bestuur
Pol Vandemoortele > bestuurder & lid van het directiecomité
Rebecca Ramboer > gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het directiecomité
Herman Falsté > bestuurder
Achiel Ossaer > bestuurder

HR-COMITÉ
Ides Ramboer > voorzitter raad van bestuur
Rebecca Ramboer > gedelegeerd bestuurder & voorzitter van het directiecomité
Herman Falsté > bestuurder
Achiel Ossaer > bestuurder



JAARVERSLAG 
2020
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De Raad van Bestuur brengt u hierbij verslag uit 
over de statutaire jaarrekening betreffende 
het boekjaar 2020.

1. DE JAARREKENING

1.1. Premievolume en polissen 

De totale bruto premie (code 710.1) bedroeg in 2020 50.641.415 EUR, ten opzichte van 47.719.634 EUR in 2019, 
wat een stijging van 6,12% vertegenwoordigt.
De stijging van de bruto premie situeert zich vooral binnen de core-business van PROTECT, namelijk de BA 
verzekeringen voor architecten en ontwerpers. Een gedeelte van de incassostijging is toe te schrijven aan de 
nieuwe premie tengevolge van de invoering van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige aanspra-
kelijkheid in de woningbouw (volgens de wet Peeters-Borsus).

De totale verdiende premie, onder aftrek van herverzekering, stijgt tot 27.042.820 EUR. Tegenover 2019 is dit 
een aangroei met 5,90%. 

                                              Premie - evolutie (EUR)
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1.2. Financieel resultaat - beleggingsportefeuille

De totale beleggingsportefeuille steeg met 10.905.637  EUR (een stijging van 
7,47% ten opzichte van 31/12/2019).  

Totale beleggingsportefeuille (x1000 EUR)
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De structuur van de beleggingsportefeuille (in EUR) is als volgt samengesteld: 

Activa klasse 2019 % 2020 %

Onroerende goederen 13.477.136 9,23% 12.948.264 8,25%

Obligatie & Vastrentende effecten 115.367.169 78,99% 126.655.871 80,69%

Aandelen & Deelnemingen 6.420.735 4,40% 6.598.593 4,20%

Deposito’s en overige 5.374.349 3,68% 4.773.572 3,04%

Deposito’s bij cederende instellingen 5.416.119 3,71% 5.984.845 3,82%

146.055.508 156.961.145

 
De bijkomende liquiditeiten werden in 2020 volledig geïnvesteerd in individuele 
obligaties. 

Onder “deposito’s bij cederende instellingen” zijn de deposito’s (in cash) geboekt die 
werden gevormd in het kader van de herverzekeringsactiviteiten van PROTECT NV.

Evolutie structuur totale beleggingsportefeuille  (%)
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Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten (code 712 – code 614) (inclusief 
de afschrijvingen op de beleggingsinvesteringen) bedroeg 1.610.341EUR. Er zijn 
geen uitzonderlijke bewegingen te rapporteren.

De inkomsten van de obligatieportefeuille bleven in 2020 op hetzelfde niveau 
als vorig jaar. De dividendinkomsten daarentegen waren opmerkelijk hoger  
(+234 k€), mede door de goede resultaten van de aandelenbeurzen in 2019.

De bezettingsgraad van alle gebouwen bleef op een heel hoog niveau. Het Kate-
lijnepoort Business Center toonde voor het eerst een 100% bezetting. Tot dusver 
heeft de Covid-19 crisis geen invloed op de verhuring.

Er werden geen uitzonderlijke minwaarden of meerwaarden geboekt in de loop 
van het boekjaar.

90.692
105.368 104.255

113.772 119.204
127.835 132.472

142.756 146.056
156.961
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1.3. Schadelast en technische voorzieningen

De totale schadelast, inclusief de interne schadebeheerskosten bedroeg 
24.746.241 EUR vóór herverzekering. 

Ten opzichte van de verdiende brutopremies voor herverzekering is dit 62,47 % 
(tegenover 69,22% in 2019). 

De technische voorzieningen groeiden met 17.278.089 EUR, van 180.546.076 EUR 
naar 197.824.164 EUR. 

Ruim de helft van deze stijging is  toe te schrijven aan de stijging van de premie-
reserve (naar aanleiding van deactiviteiten RCD voor aannemers in Frankrijk).

Evolutie technische voorzieningen (EUR)
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De bruto schadebetalingen stijgen jaar op jaar en bedroegen in 2020 
18.496.472 EUR (terug een beduidende stijging van 13,48 % ten opzichte van vorig 
jaar). 

Het aandeel van de herverzekering in de technische voorzieningen is gestegen 
van 43.078.781 EUR in 2019 tot 54.097.475,86 EUR eind 2020. De totale schadelast 
na herverzekering bedraagt 73,32% ten opzichte van de totale verdiende premie 
na herverzekering.(tegenover 77,70 % in 2019).
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De verhouding technische voorzieningen versus verdiende brutopremies vóór 
herverzekering bedraagt 4,99 (4,72 in 2019).
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1.4. Ondernemingsresultaat & winstverdeling

PROTECT sluit het boekjaar af met een winst na belastingen van 1.609.356 EUR.

resultaat na belastingen (EUR)
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Na een aanpassing van de belastingvrije reserve (+205.280 EUR) bedraagt de te 
bestemmen winst 1.814.636 EUR. 

De Raad van Bestuur neemt kennis van aanbeveling van de NBB in haar circulaire 
NBB_2021_005/Dividenduitkeringen en variabele beloning in de context van de 
Covid-19-pandemie. De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend te voorzien 
van 205.720 EURen om 1.600.000 EUR toe te wijzen aan de beschikbare reserves. 
Het saldo van 8.916 EUR wordt bij de overgedragen winst toegevoegd.

1.5. Eigen vermogen – achtergestelde schulden

Het boekhoudkundig eigen vermogen stijgt na winstverdeling tot 19.322.932 EUR.
De achtergestelde schulden blijven ongewijzigd op 2.000.000 EUR.

1.6 Solvabiliteit 2-ratio

De solvabiliteitsratio bedraagt in 2020 148,26%, hetgeen een stijging is tegenover 
eind 2019 (144,65 %).

2. BESPREKING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S

Het belangrijkste risico van de onderneming bestaat uit het verzekeringstech-
nisch risico. Dit risico volgt uit de onzekerheid qua frequentie en ernst van de 
schades, doch blijft onder controle mede dankzij een aangepast acceptatie - en 
tarificatiebeleid, een veilige herverzekeringspolitiek en een prudentieel beleid in-
zake de schadereservering. 

Het marktrisico heeft een beperkter impact gezien PROTECT geen verplichtingen 
heeft inzake gewaarborgde rentevoeten (cfr. Leven). Eventuele marktcorrecties 
zouden wel een impact kunnen hebben op het financieel resultaat, doch dit risico 
wordt door een streng conservatief beleggingsbeleid onder controle gehouden.



3.  VERMELDINGEN
 GOEDKEURING JAARREKENING
 KWIJTING

De Raad van Bestuur meldt dat er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan 
die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden.

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Gedurende het boekjaar hebben geen wijzigingen in het geplaatst kapitaal plaats-
gevonden door een beslissing van de Raad van Bestuur waarover verslag moet wor-
den uitgebracht zoals opgelegd door artikel 7:203 Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen.

Tijdens het boekjaar werd niet beslist tot uitgifte van converteerbare obligaties, 
obligaties met warrant of zuivere warrants binnen de grenzen van het toegestane 
kapitaal door een beslissing van de Raad van Bestuur.

Gedurende het boekjaar heeft noch de vennootschap, noch een rechtstreekse 
dochtervennootschap, noch een persoon die handelt in eigen naam maar voor re-
kening van de vennootschap of diens rechtstreekse dochtervennootschap aandelen 
van de vennootschap verworven.

Gedurende het boekjaar heeft de vennootschap geen totaal volgestorte eigen aan-
delen in pand genomen.

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar eindigend op 31/12/2020 
geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder toe-
passing van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het boekjaar afgesloten op 31/12/2020 werden er geen financiële instrumen-
ten gebruikt, in de zin van artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen.
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De Raad van Bestuur heeft geen kennis van gebeurtenissen die zich na het afslui-
ten van het boekjaar voordeden, en evenminzijn er omstandigheden bekend die 
de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden.

Met betrekking tot de Covid-19-pandemie neemt de onderneming op continue ba-
sis de nodige maatregelen om de bedrijfscontinuïteit zo maximaal mogelijk te ga-
randeren. De totale impact van Covid-19 op de onderneming is in huidig stadium 
nog beperkt, doch de Raad van Bestuur meldt dat de onderneming verder continu 
de nodige maatregelen neemt om de potentiële gevolgen verder te monitoren.

Gezien de aard van haar activiteiten waren er bij PROTECT geen werkzaamheden 
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in het voorbije boekjaar. 

PROTECT heeft op basis van haar omvang een vrijstelling van de verplichting tot 
oprichting van een auditcomité, een risicocomité en een remuneratiecomité voor 
verzekeringsondernemingen op basis van hun omvang.
De Raad van Bestuur neemt als geheel de wettelijke taken op die aan deze comi-
tés zijn toevertrouwd. In dit kader heeft de onderneming tevens een onafhankelijk 
bestuurder onder haar bestuurders, met name de heer John Heller.

De Raad van Bestuur verzoekt de Algemene Vergadering om respectievelijk te be-
noemen en te herbenoemen als bestuurder vanaf de Algemene Vergadering van 
2021 voor een duur van 6 jaar tot sluiting van de Algemene Vergadering van 2027 
en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB: Dhr. Hans Verstraete en 
Mevr. Mady Roose.

De Raad van Bestuur verzoekt de Algemene Vergadering nota te nemen dat de 
mandaten van dhr. Herman Falsté en dhr. Achiel Ossaer een einde nemen vanaf de  
Algemene Vergadering van 2021.

De Raad van Bestuur heeft geen overige benoemingen of ontslagen voor te  
stellen.

De Raad van Bestuur vraagt aan de Algemene Vergadering van de aandeelhou-
ders de jaarrekening afgesloten per 31/12/2020 goed te keuren.

De Raad van Bestuur verzoekt om ingevolge de wet en de statuten aan de be-
stuurders en per afzonderlijke stemming aan de commissaris kwijting te verlenen 
voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende mandaat.

opgemaakt te Brussel, 30 maart 2021

namens de Raad van Bestuur
Rebecca Ramboer

Tekenen mee dit verslag
Ides Ramboer
Achiel Ossaer
Mady Roose
Herman Falsté
Guy Vande Vyvere 
Olivier Strobbe
Christophe Roelandt
Pol Vandemoortele 
John Heller



MISSIE
PROTECT zet in op een menselijke 
partnership met bouwprofessionals om 
hen vanuit een relevante expertise zowel 
proactief als reactief te adviseren, te 
assisteren en te ontzorgen. PROTECT 
streeft er op die manier naar dé referentie 
in de sector te zijn.

VISIE
PROTECT wil bouwprofessionals 
beschermen tegen de risico’s verbonden 
aan hun vak.
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DE KLANT CENTRAAL
Een Service Level Agreement (SLA) of een overeenkomst op serviceniveau moet garanderen dat de experten 
en advocaten waar PROTECT mee samenwerkt onze filosofie van customer intimacy delen. 

In 2020 heeft de schadedienst het SLA PIT (Protect In Transition) project verder concreet gemaakt via ver-
schillende initiatieven. Het belangrijkste was daarbij de inhoudelijke uitwerking van een seminarie voor ad-
vocaten. Hierbij was er niet alleen inhoudelijke aandacht rond het aspect van de customer intimacy, ook is er 
ruimte voorzien tot uitwisseling van gedachten rond de evolutie in de rechtspraak.

In concreto is opgelijst hoe we willen samenwerken met onze advocaten in het kader van hun bijstand aan 
onze verzekerden en PROTECT in het kader van de aanpak van schadegevallen en reservebepalingen. 
Een gedachtenuitwisseling via debat verkiest een fysieke bijeenkomst en met de geldende covid-beperkingen 
is de bijeenkomst uitgesteld naar een later tijdstip.

Een newsflash voor onze advocaten is in 2020 in het leven geroepen. Hiermee gaan we op regelmatige basis 
de nuttige topics van onze schadedossiers delen. 

Een informatiemap heeft vorm gekregen welke er voor zorgt dat elke nieuwe aangestelde advocaat waarmee 
PROTECT een duurzame samenwerking aangaat werkt volgens het DNA en de filosofie van PROTECT.

Om een controlesysteem van de SLA te implementeren is een eerste basis gelegd die in 2021 verder uitwer-
king krijgt met de IT-afdeling met als speerpunt de concrete finalisering van de SLA in 2021.

Juriste Nathalie Heymans, diensthoofd schade



Klanten Dashboard

Een nieuw bedieningspaneel dat de klantenactiviteit samenvat: snel en proactief!

De nieuwe interne tool “Klanten Dashboard”, dat door een intense samenwerking tussen 
de PROTECT medewerkers vorm heeft gekregen, staat klaar ter implementatie in het 
voorjaar 2021.

Deze tool verschaft PROTECT de mogelijkheid om al onze beschikbare kennis van klanten 
kerncijfers, statistieken, grafieken ... te bundelen op één scherm. Het dashboard is met één 
enkele klik toegankelijk vanuit alle bestanden.

Deze tool geeft ons snel een overzichtelijk beeld van de huidige situatie en evolutie van een 
klant. Een tool die we de komende jaren voortdurend gaan optimaliseren in functie van onze 
behoeften en die van de klant.

Gilles Gheleyns, Project Manager iT
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Relatiebeheer ten top

Voor het commercieel team van PROTECT is een persoonlijke benadering van zowel klanten, 
makelaars als prospecten van het grootste belang.

Ondanks de coronapandemie is dit voornemen in 2020 ook gerealiseerd. Reeds ingeplande 
seminaries werden getuned en gingen online door.

Verschillende webinars maakten de klanten wegwijs in de MyProtect tool, gesprekken met 
klanten en prospecten gingen door via digitale platformen. Zo konden de eerder vastgelegde 
focus en objectieven gerealiseerd worden, zij het met minder verplaatsingen en meer 
videocalls. 

In 2020 was de focus van het commercieel team viervoudig. 

Elke account manager beheerde zijn portefeuille van key accounts met als doel een optimale 
verstandhouding en versterking van de relatie via het trio rond de klant. De samenwerkingen 
met de partnermakelaars werden bevestigd met stabiliteit en verhoging van de productie als 
gevolg. Voorts werd veel aandacht besteed aan prospectie van nieuwe klanten architecten en 
interieurarchitecten. Tenslotte kreeg elke account manager een groep van Blue makelaars 
toegewezen waarmee nieuwe samenwerkingen en partnerships worden beoogd.

Thijs Van Grimbergen, commercieel diensthoofd



Nog minder kopzorgen dankzij PAS, 
extra juridische ondersteuning 
van PROTECT

In de eerste helft van 2020 is het PROTECT Assist & Support project, kortweg PAS, voorgesteld 
aan de medewerkers van de verschillende diensten. Naar aanleiding van hun pertinente en 
constructieve feedback is in het najaar 2020 de PAS dienstverlening verder op punt gezet  
en geconcretiseerd.

Sinds januari 2021 wordt de PAS dienstverlening aangeboden aan nieuwe verzekerden die een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De doelstelling is om tegen het eind van 2021 
alle bestaande klanten de mogelijkheid te bieden in te schrijven op de PAS.

De nadruk ligt op een verregaande ondersteuning bij de opmaak en het nazicht van 
overeenkomsten in het kader van de beroepsaansprakelijkheid. Waarbij de mogelijkheid 
bestaat om als dienstverlener in de bouw reeds in de fase van het ontwerp- en het latere 
uitvoeringsproces juridisch advies in te winnen. Een advies dat ten volle inzet op preventie en 
verder gaat dan de loutere verdediging welke pas in actie komt na het ontvangen van  
een ingebrekestelling.

Daarnaast wordt in 2021 volop ingezet op een verdere kennisoverdracht waarbij de eerste 
opleidingen te volgen zijn voor de PAS Academy. Welke gezien de huidige omstandigheden  
online doorgaan.

Jurist Tom Cromphout, Studiedienst 
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POLISSEN

Alle bouwplaats risico-verzekering

Globale tienjarige
aansprakelijkheidsverzekering
- België (project- en abonnementspolissen)
- Frankrijk

woningbouw / niet-woningbouw

Tienjarige woningbouw aannemers

Garantieverzekering
- Projectpolissen (gevelrenovatie)
-  Abonnementspolissen

Rechtsbijstand

A24+ individuele
ongevallenpolis

Collectieve
ongevallenpolis

PROTECT PROTECT PROTECT
polissen beroepsaansprakelijkheid technische polissen polissen op maat

Dienstverleners in de bouw:

- Architecten
- Interieurarchitecten
- Landschapsarchitecten

- Ingenieurs - studiebureaus
- Landmeters - experten

- Veiligheidscoördinatoren
- Energieconsultants
- Milieudeskundigen
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