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De banken en de verzekeraars hebben door de
kredietcrisis de laatste maanden zwaar weer
moeten trotseren.
Wellicht vraagt u zich af hoe het met Protect,
uw verzekeraar beroepsaansprakelijkheid
is gesteld. Temeer daar wij uw 10-jarige
aansprakelijkheid indekken en de schades
gemiddeld 7 jaar en zelfs tot meer dan 20 jaar,
kunnen aanslepen.
Protect is een gezonde Belgische onderneming
en klaar als uw partner voor de lange termijn.
Sinds onze oprichting werd steeds voldaan
aan de door de toezichtshouder (voorheen
CBFA, nu de Nationale Bank van BelgiëNBB) gestelde financiële ratio's. Naar
dekkingswaarden en solvabiliteitsvereisten
noteerden wij steeds een overschot. Naar
resultaat toe hebben wij in de 20 jaar dat
Protect bestaat, slechts 2 negatieve jaren
moeten incasseren, zijnde de zware financiële
crisisjaren 2003 en 2008. De reden was dat

wij - zoals quasi alle verzekeraars die lange
termijnrisico's indekken – onze extra's halen
uit financiële opbrengsten.
Ook de toekomst ziet er goed uit. Protect zal
voldoen aan de door de overheid gestelde
eisen die normaliter in 2014 in het kader van
Solvency 2 in voege treden.

“

Protect kan u door haar jarenlange
ervaring en kennis in de beroepsaansprakelijkheid preventief ondersteunen door een aantal diensten.
Maak gebruik van dit aanbod.

De Solvency 2 - vereisten zijn voor
nicheverzekeraars met lange termijnrisico's,
zoals Protect, niet eenvoudig. De oefeningen
die wij ter voorbereiding hiervan reeds
verschillende keren gemaakt hebben, laten
ons toe nu reeds te besluiten dat Protect
zonder probleem op de nieuwe en strengere
regelgeving voorbereid is.

In de financiële marktomgeving waarin
wij ons momenteel bevinden is technische
rendabiliteit, gepaard gaande met een
doorgedreven aandacht voor preventie, voor
verzekeraars, van groot belang.
Protect heeft dan ook in 2011 de premies in
de portefeuille van de stabiliteitsingenieurs
moeten corrigeren, omdat deze fors
verlieslatend was. Dit werd transparant
gecommuniceerd en door de meeste
makelaars en verzekerde ingenieurs goed
onthaald. We zijn erg tevreden dat bijna 90 %
van de verzekerden opnieuw intekenden. Dit
bevestigt ook hun langetermijnvisie.
Op het vlak van preventie kan ik u alleen
maar aanmoedigen om nog meer gebruik
te maken van onze diensten. Ze zijn gratis
en geven een kwalitatieve meerwaarde
bij de uitoefening van uw beroep. Op de
laatste pagina van dit bulletin vindt u een
opsomming van onze diensten die wij graag
aan de verzekerden aanbieden. Maak er
gebruik van.
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Voorzitter directiecomité
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De architect en zijn auteursrecht

tegen iedere aantasting hiervan die zijn
eer of reputatie kan schaden.
B. De vermogensrechten:
Deze categorie van rechten maakt het de
auteur mogelijk om de exploitatie van
zijn werk te organiseren.
Door de verschillende vormen van exploitatie kan hij zijn werk te gelde maken en
zich een inkomen verschaffen. In tegenstelling tot de morele rechten kan men
deze rechten wel vervreemden en de uitoefening ervan aldus overdragen.
1) Het reproductierecht: de auteur beslist
zelf of en in welke vorm men zijn werk
kan reproduceren.

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Gent (Arte-DJGA-STABO) - Publieksprijs "i2c Concept 2011" (© Christian Richter)

De architect is in zijn hoedanigheid van
schepper van volumes en lijnen beschermd
door de wetgeving inzake auteursrecht.
De wetgever heeft in dat kader een uitgebreid beschermingssysteem gecreëerd.
Hieronder wordt een schets gegeven van
de belangrijkste principes van de auteurswetgeving.
Vervolgens behandelen wij kort een aantal topics die betrekking hebben op het
beroep van architect.

Wie kan beroep doen op het auteursrecht?
De auteur van een werk is de natuurlijke
persoon die het werk gecreëerd heeft. De
auteursrechterlijke bescherming ontstaat
van rechtswege en blijft gelden tot 70 jaar
na het overlijden van de auteur in kwestie.

2) Het mededelingsrecht: alleen de auteur
heeft het recht om te beslissen over het
meedelen van zijn werk aan het publiek.

“

Medewerkers en werknemers
die iets ontwerpen verwerven in
principe de auteursrechten

Welke bescherming genieten de auteurs?
De auteurswet verleent de auteurs van een
werk een dualistisch beschermingssysteem
dat bestaat uit morele rechten en vermogensrechten:

De architect en zijn auteursrecht
In principe beschermt de auteurswet ieder
artistiek kunstenaar. Teruggekoppeld naar
het beroep van architect zijn er een aantal
specifieke beroepsgebonden vragen die de
kop opsteken.

A. Morele rechten
Deze categorie van rechten is verbonden aan de persoon en heeft tot doel de
naambekendheid en de artistieke reputatie te beschermen. De rechten zijn onvervreemdbaar, men kan ze dus niet aan
iemand overdragen. De auteur kan er wel
afstand van doen.

Is ieder concept van de hand van een
architect zomaar beschermd?
Niet ieder concept valt zomaar onder de
auteursrechterlijke bescherming. Zoals hierboven uiteengezet, dient aan een dubbele
voorwaarde voldaan te worden. Zo moet
er sprake zijn van een concrete vormgeving en moet daarnaast aan de oorspronkelijkheidsvoorwaarde zijn voldaan. Of
een werk hieraan voldoet zal steeds een
feitenappreciatie zijn. Zo is er onder meer
rechtspraak die stelt dat het opstellen van
een meetstaat met betrekking tot een gevelrenovatie geenszins aan de oorspronkelijkheidsvoorwaarde voldoet gezien het opstellen van deze documenten is ingegeven
door de techniciteit van het gebouw zelf en
bijgevolg geenszins als zijnde origineel beschouwd kan worden. Een ander voorbeeld

Het auteursrecht in een notendop
Wat komt er voor auteursrechterlijke
bescherming in aanmerking?
Het auteursrecht beschermt geen gedachten, ideeën of principes op zich. Hier wordt
pas een auteursrechterlijke bescherming
aan geboden wanneer zij een concrete
vorm hebben gekregen. Deze vormgeving
kan voor wat betreft architecturale concepten bijvoorbeeld bestaan uit plannen, maquettes, het gerealiseerde project op zich.
Naast deze concrete vormgeving moet er
een spoor zijn van intellectuele activiteit die
in een bepaalde mate de stempel van de
persoonlijkheid van de auteur op het werk
drukt. Dit noemt men de oorspronkelijkheidsvoorwaarde.
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1) Recht op bekendmaking: de auteur beslist zelf wanneer, hoe en of hij zijn werk
zal bekendmaken.
2) Recht op vaderschap: het recht van de auteur om zijn naam op zijn werk te zetten.
3) Recht op eerbied: de auteur kan optreden
tegen elke misvorming, verminking of
andere wijziging van zijn werk dan wel

betreft het samenbrengen van bepaalde
banale elementen louter teneinde aan technische vereisten te voldoen. Wanneer deze
elementen geen eigen specifieke stijl met
zich meebrengen zal het werk ook niet voor
een auteursrechterlijke bescherming in aanmerking komen.
Zoals reeds vermeld, ontstaat het auteursrecht van rechtswege. Belangrijk is dan ook
dat de architect steeds het nodige doet om
de nodige bewijzen te vergaren teneinde
aan te tonen dat het werk van zijn hand
is. Vermeld dus steeds uw naam op al uw
plannen en stukken.

“

Vraag steeds de toestemming
van de bouwheer bij reproductie
van foto's op websites

Wat met medewerkers en werknemers
die iets ontwerpen?
De auteur van een werk is de natuurlijke
persoon die het werk gecreëerd heeft. Dit
gegeven kan van belang zijn in het geval
personen in ondergeschiktheid zijn tewerkgesteld hetzij actief zijn als zelfstandig medewerker binnen een architectenbureau.
Het is steeds de uitvoerder van een werk
die de auteursrechterlijke prerogatieven
verwerft. Wil men aldus deze rechten overgedragen krijgen, is het belangrijk dat hieromtrent op voorhand de nodige schriftelijke
afspraken gemaakt worden.
Kan een architect eisen dat zijn naam
op een door hem ontworpen woning
vermeld wordt?
Wanneer we de wet er op nalezen, zou
dit in principe mogelijk zijn op basis van
het morele recht van vaderschap. De
veronderstelling dat men dit recht zonder
meer kan inroepen, is evenwel te ver
gegrepen. Men dient er immers rekening
mee te houden dat de strikte uitoefening
van de auteursrechten steeds in conflict
kan komen met andere rechtsprincipes
waardoor er als het ware een spanningsveld
ontstaat. Er zal dan ook steeds een afweging
tussen de rechten dienen te gebeuren. In dit
specifiek geval komt men in conflict met het
eigendomsrecht van de eigenaar van het
gebouw. Indien u alsnog graag dit recht zou

uitoefenen, kunnen wij u enkel aanraden
om hieromtrent voorafgaandelijk duidelijke
contractuele afspraken met uw cliënt te
maken.
Kan een architect zich verzetten tegen
een verbouwing van een door hem
geconcipieerde woning gezien dit in
principe een schending inhoudt van het
recht op eerbied?
Conform de letter van de auteurswet, zou
men er kunnen van uitgaan dat dit inderdaad mogelijk is.
Net zoals bij het hierboven geschetste
voorbeeld dient men hier een zekere redelijkheid aan de dag te leggen. Zo is het de
tendens in de rechtspraak dat algemeen
aanvaard wordt dat het uitvoeren van verbouwingswerken omwille van technische
vereisten (cfr. een stabiliteitsprobleem, het
moeten voldoen aan de glasnorm ed. ) of
omwille van een behoefte ingegeven door
de gewijzigde gebruiks- of levensomstandigheden (cfr. gezinsuitbreiding) niet als
een inbreuk op het recht op eerbied kunnen beschouwd worden omdat bij verzet
van de auteur men van oordeel is dat deze
zijn rechten misbruikt. Het is duidelijk dat
men hier naar een evenwicht moet zoeken waarbij een afweging zal gemaakt
worden tussen de algemene visie van de
ontwerper tegenover de evolutie van het
gebouw op zich. Teneinde discussies te
vermijden, is het aangewezen dat vóór
de verbouwingswerken dialoog gevoerd
wordt tussen de eigenaar van de woning
en de initiële architect teneinde discussies
naderhand te vermijden.
Zijn er uitzonderingen op het recht om
zijn vermogensrechten uit te oefenen?
Een belangrijke randbemerking is dat
de auteurswet op de uitoefening van de
vermogensrechten talrijke uitzonderingen
voorziet. Een aantal voorbeelden die van
toepassing kunnen zijn op de sector van
de architectuur zijn onder meer:
• De op een openbare plaats tentoongestelde werken die gebruikt worden
als occasionele achtergrondinformatie.
Zo kan een architect zich niet verzetten tegen de reproductie of openbare
mededeling van zijn werk wanneer bijvoorbeeld in het kader van een televisiereportage een door hem geconcipieerde

woning op tv getoond wordt terwijl dit
geen doel op zich is.
• De karikatuur en het citaatrecht
• Reproducties voor doeleinden van onderwijs
Mag een architect zomaar foto's van de
woning van zijn cliënt op zijn website
plaatsen?
Op basis van de auteurswetgeving mag een
architect zijn werk reproduceren en aan
het publiek meedelen. Evenwel dient men
zich te realiseren dat er in hoofde van de
cliënt- bouwheer sprake is van een recht op
bescherming van het privéleven en dat deze
ook zijn eigendomsrecht op de woning kan
benutten zoals hij dit zelf wil. Tot herhalens
toe dient hier gewezen te worden dat hieromtrent best op voorhand afspraken gemaakt worden bij contractsluiting hetzij dat
hieromtrent op zijn minst een toestemming
gevraagd wordt aan de bouwheer.

“

Maak steeds op voorhand de
nodige
afspraken
teneinde
discussies
naderhand
te
vermijden

De auteurswet heeft tot doel gehad om de
artistiek kunstenaars te beschermen. Uit de
hierboven geschetste situaties blijkt nog
maar eens duidelijk dat deze bescherming
geenszins absoluut is daar er steeds sprake
zal zijn van een feitelijke appreciatie en de
auteursrechterlijke bescherming bovendien
in conflict kan komen met andere rechten.
Maak aldus steeds op voorhand de nodige
afspraken en voer de nodige dialoog teneinde discussies naderhand te vermijden.
Onafgezien van het feit dat de architect
rechten kan putten uit de auteurswet,
dient men zich te realiseren dat dit een
systeem is dat in de twee richtingen
werkt. Denk hieraan wanneer uw cliënt
met specifieke eisen voor de dag komt.
Men dient immers te beseffen dat men
in hoedanigheid van architect niet alleen
auteursrechten kan claimen maar ook deze
van anderen dient te respecteren.



Nathalie Moens
Juriste schadedienst
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De aansprakelijkheid van de ontwerper
nog voor de eerste steenlegging

Hoewel een ontwerper al eens durft uit
te gaan van het principe dat hij slechts
een risico op verantwoordelijkheid heeft
of kan hebben van zodra een project
effectief in uitvoering gaat, dient hij er
rekening mee te houden dat dit zeker
niet het geval is en dat zelfs in de periode
voor de eerste steenlegging al belangrijke
verantwoordelijkheden en risico's kunnen
ontstaan.
Steeds vaker wordt de schadedienst
geconfronteerd met schadegevallen
welke zich voordoen nog vóór de eerste
steenlegging is gebeurd. Het aantal
schadegevallen en de financiële omvang
van deze schadegevallen zijn zeker niet
te onderschatten. Daarnaast hebben deze
schadegevallen ook zeer vaak voor een
deel of soms het geheel tot discussiepunt
de betwisting dan wel de teruggave van
de erelonen van de ontwerper zodanig
dat deze laatste ook persoonlijk een zeer
belangrijk risico loopt en er baat bij heeft
dergelijk schadegevallen te vermijden.
In het kader van de rubriek rechtspraak
wensen we u aan de hand van een
vonnis van eerste aanleg te Oudenaarde
onderhavig voorbeeld te schetsen.
Vonnis Rechtbank Eerste Aanleg te
Oudenaarde
In deze zaak deed de bouwheer in de loop
van 2005 beroep op de architect voor de
constructie van appartementen boven een
bestaande winkel. In 2006 besloot het
College van Burgemeester en Schepenen
dat de bouwaanvraag niet kon worden
ingewilligd. De bouwheer stelde tegen deze
weigeringsbeslissing met succes hoger
beroep in bij de Bestendige Deputatie.
Omdat hoger beroep van de gemachtigde
ambtenaar uitbleef, startte de architect
in 2006 met de opmaak van het
uitvoeringsdossier, inclusief bestek en
meetstaat.
In 2007 echter, dienden de buren alsnog
een verzoekschrift in bij de Raad van State
tot schorsing en nietigverklaring van de
beslissing van de Bestendige Deputatie.
In zijn arrest van 2007 vernietigt de Raad
van State de bouwvergunning die door de
Bestendige Deputatie was verleend.
De

bouwheer
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de

architect

verantwoordelijk voor deze vertraging
en problemen tot het bekomen van
een bouwvergunning en startte dan
ook een procedure tegen de architect
voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te

“

Ook werken die niet in uitvoering gaan aan te geven in jaaraangifte

Oudenaarde waarin hij de terugbetaling
van onterecht betaalde erelonen vorderde.
In haar vonnis van 23 februari 2009
oordeelde de Rechtbank dat de architect
zijn contractuele adviesplicht ernstig had
miskend door zijn opdrachtgever niet te

wijzen op het voorbarig karakter van het
bestek en de meetstaat.
Dit bestek en meetstaat werden immers
door de architect opgemaakt en aan de
opdrachtgever bezorgd in de periode
dat derden, zoals de buren, nog over de
mogelijkheid beschikten om de door
de Bestendige Deputatie verleende
bouwvergunning voor de Raad van State
aan te vechten. De rechtbank stelt dat,
gelet op de eerdere sterk onderbouwde
bezwaarschriften van de omwonenden
aangaande de bouwdiepte, ieder normaal
voorzichtig architect zich aan verdere
tegenkanting van de omwonenden had
kunnen verwachten, via een procedure bij
de Raad van State.
De rechtbank is van oordeel dat de

architect de opdrachtgever had moeten
waarschuwen voor de nutteloze kost
van het bestek en de meetstaat in de
hypothese dat de omwonenden een
procedure voor de Raad van State zouden
opstarten en gelijk zouden krijgen. Aldus
had de architect zijn bouwheer moeten
behoeden voor mogelijke nutteloze
uitgaven en had hij de bouwheer de
raad moeten geven om de opmaak van
het bestek en de meetstaat uit te stellen
tot na het verkrijgen van een definitieve
vergunning, namelijk tot na het verstrijken
van de termijn van zestig dagen die de
buren hadden om een procedure voor de

“

Aansprakelijkheid vóór eerste
steenlegging niet te onderschatten

Raad van State op te starten.
Conclusie
Dit vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Oudenaarde - dat uitermate
streng is ten aanzien van de ontwerper - is
niet het enige voorbeeld dat kan gegeven
worden.
In bovenvermeld voorbeeldvonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Oudenaarde was de vordering beperkt
tot de terugbetaling van de erelonen
van verzekerde wat echter niet altijd het
geval is. Zeer vaak worden ook effectieve
schadevergoedingen geclaimd die gezien
hun immateriële aard soms van zeer
belangrijke omvang kunnen zijn.
Zo zijn er ook schadedossiers waarbij
bijvoorbeeld het door de ontwerper
geraamde budget niet haalbaar is en
de uiteindelijke offertes veel hoger zijn
dan oorspronkelijk geraamd waardoor
de bouwheer dient af te zien van
verderzetting van het project met alle
verloren kosten van dien.
De ontwerper die fouten maakt bij
de indiening van een bouwaanvraag,
waardoor een nieuwe bouwaanvraag
of regularisatie dient ingediend te
worden met alle meerkosten vandien
zoals kosten nieuwe bouwaanvraag
of
regularisatiedossier,
tijdsverlies,
inkomstenverlies door minderopbrengst

opbrengstwoningen,extra huurkosten, etc
De ontwerper die - hoewel daartoe
specifiek beopdracht door de bouwheer
- nalaat voor aanvang van de werken
(vereiste voor het bekomen van de
premie) het nodige te doen voor het
aanvragen van de restauratiepremies
en dan ook afgewezen wordt voor deze
premies waardoor de bouwheer probeert
deze premies te claimen bij de ontwerper.

“

Schadevergoedingen bij niet
haalbaarheid project kunnen
zeer hoog zijn

Concluderend kan dan ook worden
gesteld dat men als ontwerper waakzaam
dient te zijn vanaf de eerste pentekening
en niet vanaf de eerste steenlegging
wil men schadegevallen vermijden. Het
nauwgezet voeren van een administratie
en het evenveel aandacht schenken aan
deze administratie als aan het eigenlijke
concept is daarbij zeer belangrijk.
Daarnaast dienen de verzekerden die
worden afgerekend door de maatschappij
op basis van hun brutohonoraria er te
worden op gewezen dat het opnemen
van hun opdrachten in de jaaraangifte
van Protect niet afhankelijk is, noch
zou mogen zijn van het al dan niet in
uitvoering gaan van de bouwwerken.
Ieder project dient - wil men waarborg
bekomen voor schadegevallen zoals
hierboven geschetst - opgenomen worden
in de jaaraangifte van het jaar waarin
de opdracht werd aanvaard en de eerste
opvraging van erelonen, op welke wijze
ook, werd gedaan, ongeacht of er al
effectief uitvoering werd gegeven aan het
project in kwestie. Elk advies kan immers
de aansprakelijkheid van de ontwerpers in
het gedrang brengen en het is verkeerd te
veronderstellen dat dit risico niet bestaat
omwille van het feit dat het project niet in
uitvoering is gegaan.


Nathalie Heymans
Juriste - Diensthoofd schadedienst
Jakob Vervaet
Jurist schadedienst
Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Gent (Arte-DJGA-STABO)
Publieksprijs "i2c Concept 2011" (© Christian Richter)
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De verzekering van de architect-medewerker

Wij krijgen regelmatig de vraag of een
architect die zelfstandig medewerker
is op een architectenbureau een eigen
polis burgerlijke aansprakelijkheid moet
onderschrijven.
Overeenkomstig de algemene voorwaarden van onze polissen burgerlijke aansprakelijkheid architect zijn de zelfstandige medewerkers verzekerd in de polis
van de architect waarvan zij medewerker
zijn, wanneer zij voor rekening van die
architect handelen.
Bijgevolg zijn zij niet verplicht een eigen
polis burgerlijke aansprakelijkheid te
onderschrijven voor hun activiteiten als
zelfstandig medewerker.
Dat wil niet zeggen dat zij geen
aansprakelijkheid dragen. Zij hebben
een aansprakelijkheid als medewerker,
maar die is verzekerd in de polis van het
architectenbureau waarvoor zij werken.
Er kunnen zich echter situaties

voordoen waarbij de polis van het
architectenbureau geen dekking biedt
(bijvoorbeeld wanneer de waarborg
van de polis geschorst is omwille van
onbetaalde premies). In dat geval zal er
ook geen dekking zijn voor de zelfstandige
medewerker wanneer die persoonlijk
wordt aangesproken. Daarom biedt
Protect de zelfstandige medewerker de
mogelijkheid om toch een eigen polis te
onderschrijven die zijn aansprakelijkheid
verzekert die niet verzekerd is in de
polis van het architectenbureau: de
residuele aansprakelijkheid. Gezien
in eerste instantie de polis van het
architectenbureau zal tussenkomen en
slechts in uitzonderlijke gevallen de eigen
polis van de zelfstandige medewerker,
kan deze residuele aansprakelijkheid
aan gunstige voorwaarden verzekerd
worden.

Het is ook mogelijk dat de zelfstandige
medewerker
één
of
meerdere
architectuuropdrachten in eigen naam
en voor eigen rekening uitoefent. In
dat geval is hij wel verplicht zelf een
polis burgerlijke aansprakelijkheid te
onderschrijven. In die polis kan dan
eventueel ook de hiervoor vermelde
residuele
aansprakelijkheid
mee
verzekerd worden.
Indien u bijkomende inlichtingen wenst,
kan u een afspraak maken met een
adviseur van Protect, die u ook een
concrete offerte zal kunnen bezorgen.



Pieter Claesen
Diensthoofd productie

WZC De Zilverberg (Bossuyt - De Vriendt - Vaneeckhout) - Prijs van de vakjury "i2c Concept 2011" (© fotograaf www.peterroels.be)
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Verzekering posterioriteit:
mogelijkheid tot prefinanciering

Krachtens de artikelen 1792 en 2270
B.W. is 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.
Zolang de architect actief is, is in principe
de tienjarige aansprakelijkheid van de
architect via zijn abonnementspolis gedekt.
Er kan zich echter een probleem stellen
vanaf het ogenblik dat men de activiteiten
en de verzekeringspolis stopzet. De
ontwerper blijft namelijk gedurende 10
jaar na het beëindigen van zijn activiteiten
verantwoordelijkheid dragen!
Voorheen kon de architect vrij beslissen
om bij stopzetting van zijn activiteiten de
tienjarige aansprakelijkheid in te dekken
via een posterioriteitspolis. Nu is die
posterioriteitsdekking wettelijk geregeld!
Sinds 1 januari 2008 wordt de architect
immers, conform het KB van 25 april 2007
(BS 23 mei 2007) betreffende de verplichte
verzekering voorzien door de wet van 20
februari 1939 op de bescherming van de titel
en van het beroep van architect, verplicht om
zijn posterioriteit in te dekken.
De artikelen 2 en 6 van dit KB voorzien dat
alle natuurlijke of rechtspersonen die ertoe
gemachtigd zijn om het beroep van architect
uit te oefenen, verplicht worden om een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
die tevens de tienjarige aansprakelijkheid
dekt en dit voor alle vorderingen die worden
ingesteld tot 10 jaar na de schrapping van de
natuurlijke of rechtspersoon op de tabel van
de Orde van Architecten.
Verplichte verzekering van uw
tienjarige aansprakelijkheid: indekking
via posterioriteit
De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars
hebben de libellering van de carrièrepolissen
Beroepsaansprakelijkheid voor architecten
op dit vlak dan ook aangepast, zodat zij
ook voldoen aan die verzekeringsvereiste
voorzien in het KB. In de algemene
polisvoorwaarden van de carrièrepolissen
Beroepsaansprakelijkheid voor architecten
is nu een posterioriteitsclausule ingelast die
voorziet dat, als er een einde wordt gesteld
aan de inschrijving van de verzekeringnemer
op de tabel van de Orde van Architecten, er

een waarborg voor de posterioriteitsdekking
afgesloten moet worden aan vooraf bepaalde
verzekeringsvoorwaarden. Bij schrapping
van de lijst van de Orde van Architecten
zal Protect een aansluitende dekking
Posterioriteit voorzien tegen een vooraf
overeengekomen premie. Deze waarborg
Posterioriteit dekt dan alle schade-eisen
die ingediend worden binnen een termijn
van 10 jaar te rekenen vanaf de datum
van schrapping en die betrekking hebben
op schade ten gevolge van fouten van de
verzekerde begaan vóór de schrapping.
Kostprijs van de posterioriteitspolis
De
eenmalige
premie
voor
de
posterioriteitspolis bedraagt bij Protect drie
keer de gemiddelde definitieve premie van
de laatste vijf volledige verzekeringsjaren
voorafgaand aan de schrapping, met een
minimumpremie van € 700 (Abex 648). Deze
posterioriteitspremie kan zwaar doorwegen
bij overlijden of op het einde van de
carrière, wanneer de inkomsten lager liggen.
Daarnaast is een posterioriteitspremie fiscaal
aftrekbaar. Het is dan ook het interessantst
om deze in mindering te brengen van de
belastbare inkomsten in de jaren wanneer
deze getaxeerd werden aan een hogere
marginale belastingsvoet. Een volledige
eenmalige afkoop op het einde van de
carrière is financieel meestal het minst
interessant.
Prefinanciering, een financieel
interessante oplossing
Een oplossing hiervoor kan erin
bestaan om de posterioriteitspremie te

prefinancieren. Dit kan door een deel van
deze posterioriteitspremie (of de volledige
posterioriteitspremie) te betalen in de jaren
waarin de inkomsten belangrijk zijn en/of
in de jaren waarin een betaling fiscaal het
gunstigst kan zijn. De prefinancieringsformule
is heel eenvoudig. De premies worden
via jaarlijkse schijven of eenmalig gestort,
naargelang het past in de financiële en/
of fiscale situatie van de activiteiten. De
gestorte bedragen worden geblokkeerd bij
Protect en worden gekapitaliseerd aan een
samengestelde intrest. Op het ogenblik van
de effectieve schrapping en het moment
waarop de posterioriteitspremie werkelijk
verschuldigd is, berekent Protect de werkelijk
verschuldigde posterioriteitspremie op basis
van de vooraf vastgelegde parameters. In
functie van die berekening gebeurt er een
aanpassing naar boven of onder.
De gestorte (geprefinancierde) bedragen
blijven eigendom van de verzekeringnemer
zolang er geen schrapping is van de tabel
van de Orde van Architecten en zolang
de posterioriteit nog niet afgekocht moet
worden. De gestorte bedragen kunnen dan
op elk ogenblik teruggevraagd worden.

Een eenvoudige, flexibele en slimme
formule. Vraag een offerte op maat
via de antwoordkaart in bijlage of via
info@protect.be. U kunt dan beslissen welke
storting u wanneer wenst uit te voeren.
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De diensten van Protect: ze zijn inbegrepen in ons
aanbod, maak er gebruik van.
DE DIENSTEN VAN PROTECT ZIJN INBEGREPEN: MAAK ER GEBRUIK VAN

Hoe TE CONTACTEREN?

I. JURIDISCHE STUDIEDIENST:
1) Juridisch nazicht verslagen inzake overheidsopdrachten
2) Alle overige juridische vragen zoals onder meer:
- Vragen ivm uw contract
- Vragen bij problemen op de werf
- Samenwerkingen (feitelijke vereniging, tijdelijke vereniging,...)
- Toepasselijkheid van normen

consult@protect.be
assist@protect.be

II. DIENST PRODUCTIE:
1) Vragen ivm uw polis:
- Zijn mijn beroepsactiviteiten nog steeds correct ingedekt?
- Zijn mijn kapitalen nog voldoende?
- Is mijn premie nog in functie van mijn activiteiten?
- Kan ik een andere vrijstelling bekomen?
2) Vragen ivm uw aangifte/afrekening
3) Vragen ivm posterioriteit en prefinanciering

voornaam.naam@protect.be (*)(**)

III. DIENST SCHADE:
- Wat is de evolutie sinds de aangifte van een schadedossier?
- Kan ik overleg plegen omtrent de keuze van de expert of het advocatenbureau?
- Kan ik een afspraak maken om alle nog lopende schades te bespreken en eventueel samen te
onderzoeken of er proactief zaken minnelijk kunnen geregeld worden?
- Ik heb jaren niets meer gehoord: kan het dossier definitief afgesloten worden?
IV. WEBSITE – KLANTENLUIK:
1) Alle informatie en algemene voorwaarden betreffende de producten van Protect
2) Seminaries en infosessies:
- Agenda
- Naslagwerken van voorbije seminaries
- Kan dit ook inhouse gegeven worden?
3) Protect Bulletin: archief
4) Modeldocumenten (modelcontracten, lastenboekclausules,...)
5) Download attesten (bv. verzekeringsattest)
6) Online aangifte
V. VERZEKERINGSTECHNISCH ADVIES:
- Ik wens een checkup en update van mijn bestaande polissen
- Ik wens bijkomende gedetailleerde informatie aangaande een ander verzekeringsproduct.
- Vragen m.b.t. uw polisvoorwaarden

voornaam.naam@protect.be (*)(**)

info@protect.be
www.protect.be/seminaries

info@protect.be
www.protect.be/klanten
www.protect.be/klanten
www.protect.be/klanten
www.protect.be/klanten
info@protect.be (**)

(*) de namen van uw dossiersbeheerder in het kader van schade en productie vindt u in de referte van alle brieven van Protect – vindt u ze niet meteen terug: neem gerust contact op met ons secretariaat
op 02/411.41.14. Zij helpen u graag verder.
(**) Voor al uw vragen m.b.t. uw polis, uw schadedossier en alle andere, kan u ook steeds bij uw makelaar terecht.
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