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JE BENT ALS 
ONTWERPER 
‘DE ARCHITECT‘ 
VAN JE EIGEN 
VERZEKERING

Vertrouw de verzekering 
van je beroepsaansprakelijkheid 
niet zomaar toe aan andere partijen. 

Ontwerpers slaan steeds vaker de handen in elkaar 
in het kader van één specifiek bouwproject waarbij ze 
samenwerken in een ontwerpteam. Wanneer het om een 
samenwerking gaat onder de vorm van een maatschap 
wordt de aansprakelijkheid het best ingedekt door een 
projectpolis enige werf. 

Deze verzekeringsoplossing is in dit geval de beste 
oplossing omdat het werken in een maatschap een 
hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de 
opdrachtgever met zich meebrengt. 

Zie ook het eerdere PROTECT artikel over de maatschap 

Auteur: 
Jurist Nathalie Moens 
Accountmanager PROTECT
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In een projectpolis enige werf kunnen bepaalde ontwerpers overkoepelend 
verzekerd worden voor hun burgerlijke aansprakelijkheid en dit meteen voor 
de volledige duurtijd van de opdracht en tot 10 jaar na de oplevering. 

Momenteel is er een evolutie waar te nemen die onze aandacht verdient. 
Zo is het dat opdrachtgevers zich steeds meer juridisch laten ondersteunen 
waarbij ze het ontwerpteam contractueel allerlei verplichtingen en/of 
speciale clausules willen laten aanvaarden. 

In zulke gevallen is het wenselijk om als ontwerper je vaste 
verzekeringspartner en/of jurist te raadplegen om proactief de eventuele 
gevolgen en risico’s inzake verantwoordelijkheden te laten inschatten en 
daarnaast in kaart te laten brengen welke mogelijke verzekeringstechnische 
implicaties er kunnen ontstaan. 

Recentelijk is bij grote projecten daarenboven vast te stellen dat 
beroepsaansprakelijkheidsoplossingen voor de ontwerpers soms actief door 
de opdrachtgever worden onderhandeld en afgesloten. Verontrustend wordt 
het te vernemen dat de ontwerper hier niet altijd bij betrokken is of de inhoud 
niet kent van de afgesloten polissen. Verbazingwekkend want het gaat hier 
om de verzekering van de ontwerper en dus zijn verzekeringsgaranties.
Men kan zich de vraag stellen waarom je als ontwerper het afsluiten van je 
EIGEN beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit handen zou geven.

BEDENKINGEN 
Bij deze evolutie zijn meerdere bedenkingen te maken en is het belangrijk 
een aantal aandachtspunten in de verf te zetten. Bij aanvang staan de neuzen 
van opdrachtgever en architect veelal in dezelfde richting en is er een groot 
wederzijds vertrouwen. 

Toch dient men rekenschap te geven dat tijdens een bouwproces er 
wel eens iets anders loopt dan gepland en mogelijks steekt er dan een 
(belangen)conflict de kop op. Het is op dat ogenblik dat de burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering op de proppen komt.

Waarom als ontwerper 
het afsluiten van je eigen 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
uit handen geven?
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AANSPRAKELIJKHEID KLEEFT 
AAN DE ONTWERPER ZELF
Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat de burgerlijke aansprakelijkheids-
verzekering voor de ontwerper een aansprakelijkheidsdekking voorziet. Aanspra-
kelijkheid kleeft aan de ontwerper zelf. Er zal m.a.w. altijd een fout dienen aan-
getoond te worden door de bouwheer in hoofde van de ontwerpers en een schade 
die daarmee in oorzakelijk verband staat, wil hij waarborg en dus vergoeding beko-
men. Hierdoor komen de belangen van de schadelijdende partij (bvb. de opdracht-
gever) en ontwerpers mogelijks lijnrecht tegenover elkaar te staan. 

DE ONTWERPER AAN ZET
Los van enig schadedossier speelt van in het begin het gegeven dat er al een ver-
schillende benadering kan zijn. Meer in het bijzonder wanneer bij de onderhande-
ling en afsluiten van de aansprakelijkheidsdekking de bouwheer een actieve rol 
opneemt. De zoektocht van een ontwerper/ontwerpteam naar een verzekerings-
oplossing zal altijd gebeuren in functie van de eigen belangen en er worden keuzes 
gemaakt in functie van de eigen behoeftes en ervaringen.

 Door het heft in eigen handen te nemen zijn mogelijke implicaties, de reikwijdte 
en de inhoud van de verzekeringsoplossing voor de ontwerper/het ontwerpteam 
duidelijk. De dekking is dan door de ontwerper onderhandeld en vastgelegd met 
kennis van zaken door een door hem gekozen verzekeringsspecialist die het ont-
werpteam (en alleen het ontwerpteam) hierin bijstaat en adviseert. 

CONCRETE ONZEKERHEDEN EN 
AANDACHTSPUNTEN 
Wanneer de verzekering wordt afgesloten door de opdrachtgever kunnen er bij het 
afsluiten van dergelijke polis keuzes worden gemaakt die later eventuele implica-
ties kunnen hebben op de persoonlijke aansprakelijkheidsbelangen/dekkingen 
van de ontwerpers.

Wij halen een aantal concrete aandachtspunten aan:

Is er effectief een volwaardige aansprakelijkheidsdekking ?
• Werd de polis daadwerkelijk afgesloten door de bouwheer? 
 Met andere woorden heb je als ontwerper zekerheid over een afgesloten 

dekking? 

• Werd de (volledige) premie door de opdrachtgever betaald? 
 Indien dit niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat de aansprakelijk-

heidsdekking van de verzekerden ( lees: de ontwerper die dus niet de polis 
afsloot en mogelijks zelfs niet op de hoogte wordt gesteld van wanbetaling) 
geschorst raakt.

• Werd de correcte waarde van de werken doorgegeven bij aanvang en bij opleve-
ring bij de projectpolis enige werf? 

 Indien hier niet werd aan voldaan kan er sprake zijn van onderverzekering 
met later toepassing van de evenredigheidsregel. Dit houdt in dat er slechts 
dekking zal zijn volgens de verhouding  tussen de effectieve waarde en de 
aangegeven waarde van de werken. 

De dekkingslimieten: 
Bij projectpolissen enige werf gelden de gewaarborgde kapitalen hoe dan ook 
voor alle verzekerden samen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat hoe hoger 
deze dekkingen zijn, hoe hoger de prijs van de verzekering. Dit gegeven kan een 
rol spelen in hoofde van de opdrachtgever. Deze dekkingslimieten zijn evenwel 
voor jou als ontwerper zeer belangrijk in geval er zich een zwaar schadegeval 
voordoet. 

Vrijstelling: 
Dit is het aandeel dat je persoonlijk dient te dragen bij een schadedossier met 
aansprakelijkheid. Los van het feit welke partij deze finaal gaat vergoeden, heeft 
het verhogen van die vrijstelling een impact op het financieel prijskaartje van de 
projectpolis enige werf. Met andere woorden, de te betalen premie komt lager 
te liggen naarmate de vrijstelling (eigen aandeel) hoger is. Weliswaar kunnen 
dergelijke hoge vrijstellingen een grote financiële impact hebben op de ontwer-
per bij een schadegeval met aansprakelijkheid .
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Quid ‘De kleine lettertjes‘ ? 

De formuleringen van verzekeringsmaatschappijen kunnen verschillen.

• Is de aangeboden dekking conform met de geldende wetgeving en geeft deze een zo 
uitgebreid mogelijke dekking voor de ontwerpers op maat van het project?

• Zijn er bepaalde uitsluitingen die niet wenselijk zijn gezien de activiteiten van het 
ontwerpteam?

• Zijn er bepaalde extra diensten bij de verzekeringspolis inbegrepen? 
 Zo is het dat bepaalde verzekeraars het nazicht van de gunningsverslagen bij 

overheidsopdrachten voorzien voor adviezen die verder gaan dan het strikt re-
kenkundig nazicht. Dit kan voor de ontwerper zelf, vanuit het oogpunt van pre-
ventie, ook van belang zijn. Indien de opdrachtgever een dekking afsluit waarin 
dit nazicht niet voorzien is en de ontwerper/het ontwerpteam dergelijk nazicht 
wenst, dan dienen zij hiervoor beroep te doen op een raadsman wat bijkomende 
kosten met zich meebrengt.

Maar ook in geval van problemen…

Bij een polis afgesloten door de opdrachtgever zijn op dat moment de belangen 
van de verzekeringsnemer (lees hier dus de bouwheer en schadelijder in veel 
gevallen) en diens verzekeringsspecialist totaal tegenstrijdig met deze van de 
geviseerde ontwerpers / het ontwerpteam.

In geval van schade is het van belang dat je als ontwerper beroep kan doen op 
jouw vertrouwde contactpersonen en verzekeraar met diens netwerk van gespe-
cialiseerde advocaten en experten die enkel en alleen op vertrouwelijke wijze 
jouw belangen behartigen en jou verdedigen. Tenslotte mag je niet vergeten dat 
een schadegeval veelal een zenuwslopende aangelegenheid is waarbij het be-
langrijk is dat je je ondersteund, begeleid en verdedigd voelt. 

CONCLUSIE
Blijf als ontwerper/ontwerpteam steeds ‘de architect‘ 
van je eigen verzekeringsoplossing. Laat je in alle fases 
bijstaan door je vertrouwde verzekeringspartner. Zo 
ken je de inhoud van je eigen aansprakelijkheidspolis 
en zit je mee aan de ‘ontwerptafel‘ van je eigen 
verzekeringsoplossing. Op die manier krijg je advies op 
maat en heb je inspraak in welke verzekeringsoplossing 
de voorkeur draagt. Zo slaap je steeds op je beide oren 
en is alles correct en conform jouw wensen ingedekt. 


