
Verplichte verzekering tienjarige 

aansprakelijkheid



https://www.youtube.com/watch?v=3AV-2Uwxg-k

https://www.youtube.com/watch?v=3AV-2Uwxg-k


Historiek wettelijk verplichte BA-verzekering

21/11/1985

Aanleiding: instorting vleugel meisjesschool, 
architect medeaansprakelijk, deontologische
verplichting BA architect
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1985

Deontologische verplichting architecten (Reglement van 
Beroepsplicht, Raad Orde van Architecten, goedgekeurd
bij KB van 18 april 1985)



Historiek wettelijk verplichte BA-verzekering

30/7/2004

Gasontploffing Gellingen, architect 
medeaansprakelijk – BA als natuurlijk persoon, 
aannemers medeaansprakelijk – BA als
vennootschap
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2006-2007

Wettelijke verplichting architecten, ingevoerd door Wet 
Laruelle van 15 februari 2006 (BS 24 april 2006) en
uitvoeringsKB van 25 april 2007 (BS 29 juni 2007)



Historiek wettelijk verplichte BA-verzekering

2007

Discriminatie weerhouden
door Grondwettelijk Hof van 
Justitie, arrest 12 juli 2007
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Historiek wettelijk verplichte BA-verzekering

2017

Wettelijke verplichting aannemers
en andere dienstverleners, 
ingevoerd bij Wet van 31 mei 2017 
(BS 9 juni 2017)
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Periode Woningbouw Niet-woningbouw

Ontwerp

& 

Bouwfase

BA Beroep
BA Beroep

Aanvaarding

Tienjarige periode

Aansprakelijkheid L.V.G.

BA Beroep

Aansprakelijkheid L.V.G.

BA Beroep

Tienjarige

aansprakelijkheid

Ernstige gebreken

Tienjarige

aansprakelijkheid

Ernstige gebreken
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Huidige wet Laruelle & deontologische verplichting



Periode Woningbouw Niet-woningbouw

Ontwerp 

& 

Bouwfase

BA Beroep

WET 2

BA Beroep

WET 2

Aanvaarding

Tienjarige periode

Aansprakelijkheid L.V.G.

BA Beroep

WET 2

Aansprakelijkheid L.V.G.

BA Beroep

WET 2

Tienjarige 

aansprakelijkheid

Ernstige gebreken

WET 1

Tienjarige 

aansprakelijkheid 

Ernstige gebreken
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Nieuwe wetgeving



Inhoud Wet Peeters – d.d. 31/5/2017
Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering 

aannemers, architecten en andere dienstverleners in de 

bouwsector
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Wie is verzekeringsplichtig? (art. 2-5-
9)

✓ Aannemers: 

 Wel, bv.: ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk...

 Meer dan waarschijnlijk niet, bv.: afwerking...

 Twijfelgevallen, bv.: loodgieterij...

✓ Architecten

✓ Andere dienstverleners:

 Wel, bv.: stabiliteitsingenieur...

 Niet, bv.: interieurarchitect, veiligheidscoördinator...

 Twijfelgevallen, bv.: ingenieur technieken...

× Ambtenaren
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Voor welke werken/prestaties? (art. 2)

Onroerend werk of intellectuele prestaties m.b.t. 
onroerend werk op onroerende goederen, in België 

gelegen

Bij aanvang uitsluitend of hoofdzakelijk (> 50%) 
bestemd voor bewoning 

WEL: woningbouw, appartementen 

NIET: ziekenhuizen, scholen, collectieve woningen, 
industrie  

Wettelijk verplichte tussenkomst architect
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Voor welke aansprakelijkheid? (art. 3)

• Tienjarige aansprakelijkheid conform art.1792 en 2270 BW

• Voor:

 soliditeit 

 stabiliteit

 waterdichtheid die soliditeit of stabiliteit in gevaar brengt

• Voorbeelden: 

 instorting 

 zware zetting funderingen

 waterdichtheidsproblemen met gevolgen soliditeit

• Dus niet: 

 tijdens ontwerp en bouwfase

 lichte verborgen gebreken: akoestiek, 

mosvorming/verkleuring gevels, scheuren door zetting 

materialen, barstvorming/blaasvorming vloeren, 

condensatie
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Wat wordt niet verzekerd? (art. 3)
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Belangrijke uitsluitingen zijn o.a.:

• Meerkosten voortvloeiend uit wijzigingen en/of 

verbeteringen aan woning na schadegeval

• Zichtbare/gekende schade bij VO of rechtstreeks volgend 

uit fouten, gebreken/wanprestaties gekend bij VO

• Materiële en immateriële schade lager dan 2.500 EUR 

(ABEX 1ste semester 2007 = 654)



Wie moet verzekerd zijn? (art. 4)

Aannemers, architecten, dienstverleners, vermeld in polis

Hun aangestelden en onderaannemers (!)

Personeel en stagiairs, leerlingen en medewerkers die handelen
voor rekening van verzekerde

Bestuurders, zaakvoerders, leden directiecomité en andere organen
van de rechtspersoon wanneer zij handelen voor rekening van de 
rechtspersoon i.k.v. voormelde werken/prestaties
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Welke minimumwaarborg moet er 
voorzien zijn? (art. 6)

Waarde wederopbouw onroerend
goed < 500.000 EUR

=> Waarde wederopbouw per 
schadegeval

Waarde wederopbouw onroerend 
goed > 500.000 EUR

=> 500.000 EUR per schadegeval (*) 
(materiële en immateriële samen)

Opm.: ook voor 
meergezinswoningen
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(*) abexatie



Duurtijd waarborg (art. 7)

• Verzekeringsattest voor tien jaar 

zonder opzegmogelijkheid

• ≠ posterioriteit
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10 jaar

Aanvaarding werken



Mogelijke vormen (art. 8 en 13)
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Verzekeringspolissen

• Jaarpolis, al dan niet globaal

• Projectpolis, al dan niet globaal

Borgstelling

• Voorwaarden bij KB bepaald



Bewijs van verzekering/borgstelling 
(art. 11 en 12)

Architecten: jaarlijkse lijst van verzekeringsonderneming aan 
Orde van Architecten

Aannemers: verzekeringsattest bij aanvang werken 
(bouwheer, architect, RSZ)

Andere dienstverleners: verzekeringsattest andere 
dienstverleners bij aanvang werken (bouwheer en architect)

Bij verkoop onroerend goed: attesten overdragen 

Bij financiering werken via lening: overhandiging 
verzekeringsattesten aan kredietgever 
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Sancties (art. 14 t.e.m. 19)
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Aannemer en andere dienstverleners
wegens niet-naleving verzekeringsplicht

Waarschuwing

Geldsom bij wijze van transactie

Geldboete van 26 tot 10.000 EUR

Architecten wegens niet-naleving
verzekeringsplicht of controleplicht op 

verzekering aannemers andere
dienstverleners

Waarschuwing

Geldsom bij wijze van transactie

Geldboete van 26 tot 10.000 EUR

Geldboete van niveau 1 cf. art. XV. 70 
Wetboek economisch recht (26 à 5000 
EUR)



Tariferingsbureau (art. 10)

Koning kan een TB oprichten

Taak: premie en voorwaarden vaststellen 
voor wie geen verzekering vindt

Voorwaarden: aanvraag minstens door drie 
verzekeraars geweigerd

18



Opheffing art. 9 en art. 11 vierde lid 
wet van 1939
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• Wettelijke verplichting verzekering BA architect afgeschaft, 

art. 2§4 wet 1939 aangepast

• Deontologische verplichting blijft

• Wet 2 zal opheffing gedeeltelijk tenietdoen



Inwerkingtreding

Tariferingsbureau 1/12/2017

1 juli 2018 op verzekeringsovereenkomst afgesloten vanaf 
inwerkingtreding

Aanpassing van bestaande polissen vanaf wijziging, 
hernieuwing, verlening of omvorming van de lopende 
overeenkomsten

Definitieve stedenbouwkundige vergunning afgeleverd na 1 juli 
2018: verplichte verzekering

20



Na aanvaarding van de werken
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Samenvattend: Wat verandert er voor 
u als architect?

• Deontologische verzekeringsplicht wijzigt niet (architecten)

• Wettelijke verzekeringsplicht wordt opgesplitst:
➢ Wet 1: tienjarige aansprakelijkheid: woningbouw 10 jaar dekking

➢ Wet 2: burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

• Bijkomende controleverplichting voor architecten op 

aanwezigheid attesten
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Verzekeringsformules: huidige situatie
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• Architecten en andere dienstverleners

➢ Jaarpolis: recurrente abonnementspolis

➢ Projectpolis: polis Enige Werf BA (op maat van specifieke 

vereisten: tijdelijke verenigingen, grotere werven, op vraag 

van bouwheer)

➢ Globale polis: Decennale controleverzekering 

(zeer occasioneel) 

• Aannemers

➢ Jaarpolis: BA uitbating (extra-contractueel en geen 

tienjarige aansprakelijkheid)

➢ Globale polis: Decennale controleverzekering

(zeer occasioneel)
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Verzekeringsformules: vanaf 1/7/2018

• Architecten en andere dienstverleners

➢ Jaarpolis: met aanpassing voorwaarden om te voldoen 

aan Wet 1 & Wet 2 (+ deontologie, + 10jarige NWB)

➢ Projectpolis: enige werfpolissen BA (tijdelijke 

verenigingen, grote werven,...) met aanpassing 

voorwaarden om te voldoen aan Wet 1 & Wet 2 (+ 

deontologie, +10jarige NWB)

➢ Globale polis Niet-Woningbouw: decennale 

controleverzekering

➢ Globale polis Woningbouw: verplichte tienjarige 

aansprakelijkheid Wet 1

 Indien bouwheer dit wenst

 Via My Protect for Architects 
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Verzekeringsformules: vanaf 1/7/2018

• Aannemers

➢ Jaarpolis: BA uitbating 

➢ Jaarpolis: verplichte tienjarige aansprakelijkheid Wet 1 

(attesten/gebouw - bij hun verzekeraar)

➢ Globale polis Niet-Woningbouw: decennale 

controleverzekering

➢ Globale polis Woningbouw: verplichte tienjarige 

aansprakelijkheid Wet 1

 Op vraag van bouwheer – promotor

 Via architect



• Globale polissen <> jaarpolissen  
➢ Eenvoudiger?!

➢ Goedkoper?!

➢ Geen aansprakelijkheidsdiscussies?!  deresponsabilisering!

➢ Aangewezen: eigen aansprakelijkheidspolis

➢ Vb. PUC in Frankrijk

• Specifieke gevallen  globale polissen
➢ Doorgaans enkel tienjarige aansprakelijkheid voor grotere projecten

➢ Teams met vertrouwen tussen de bouwactoren

➢ Betrouwbare kwaliteit van elke bouwpartner

➢ Tijdig overleg met opdrachtgever 

➢ Zoveel mogelijk bij dezelfde verzekeraar 

• Parallelle Wet 2 BA Beroep
➢ Meer discussies tussen BA Beroep en tienjarige aansprakelijkheid 
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Aandachtspunten verschillende verzekeringsformules



Verzekeringsformules – aanbod Protect
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Jaarpolissen BA volgens Wet 1 en Wet 2

Projectpolissen ontwerpers (Enige Werf)

Globale polissen Wet 1 op vraag van 
cliënteel en in overleg met bouwheer

Ondersteunende tool voor architecten: 
My Protect for Architects


