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10-jarige aansprakelijkheid 

 

Waarom moet u zich verzekeren? 

De aannemer, de architect of de dienstverlener in de bouwsector dient hun eigen 

aansprakelijkheid, deze van hun aangestelden én deze van hun onderaannemer te 

dekken.  

De verzekeringen bedoeld in deze wet die de aansprakelijkheid dekken van de 

aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector mogen worden 

onderschreven ofwel onder de vorm van een jaarpolis ofwel onder de vorm van een polis 

per project. 

Deze verzekeringen kunnen deel uitmaken van een globale verzekering onderschreven 

voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden. 

In het geval dat er een globale verzekering wordt onderschreven voor een project, zullen 

alle betrokkenen die door deze globale verzekering worden gedekt, vrijgesteld zijn van 

een individuele verzekering voor dat project. 

De limieten van de wet gelden, zijnde: 

- € 500 000 (geïndexeerd), indien de heropbouwwaarde van het gebouw 

(dienende tot bewoning) hoger is dan € 500 000 (geïndexeerd) 

OF 

- de heropbouwwaarde van het gebouw indien de waarde van de wederopbouw 

lager is dan € 500 000  

Om wettelijk in orde te zijn dient dus het verzekerd kapitaal in een globale polis van een 

gebouw met een heropbouwwaarde van € 20 000 000 gelijk te zijn aan het wettelijk 

minimum, zijnde € 500 000 (geïndexeerd). 

 

Hoe dient u zich te verzekeren? 

U bent bouwheer: 

De globale verzekering onderschreven voor rekening van alle partijen, aannemers, 

dienstverleners en architecten is voor u de beste en de goedkoopste formule. In geval 

van schade is er slechts één polis die wordt aangesproken. Er zal minder discussie zijn in 

het geval van een eventuele verdeling van aansprakelijkheid. Indien de 

heropbouwwaarde van de woning het wettelijke minimum overtreft, raden wij U aan om 

een aanvullende verzekering te onderschrijven tot beloop van de werkelijke 

heropbouwwaarde. 

U bent aannemer: 

Onderschrijf vóór aanvang van de wet reeds een abonnementspolis. Dit is een formule 

die een dekking zal bieden op jaarbasis voor alle werven die u zal uitvoeren en waarvoor 

u verplicht zult zijn uw tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Indien de bouwheer 

géén globale polis verzekering heeft onderschreven kan u dus deze werf aan de 

verzekeraar aangeven en dus laten verzekeren. Gezien u meerdere werven bij 1 

maatschappij plaatst zal u dus van een goedkoper tarief kunnen genieten en u kent de 

prijs reeds op moment van aanbesteding – zo kan u deze opnemen in de kosten. 

Opgelet: kijk zeker na wat het lastenboek voorschrijft op vlak van verzekering. 

 

 



 

3 

 

Wat houdt het bewijs van verzekering juist in?  

Alvorens enig onroerend werk aan te vatten, dienen de aannemers en de andere 

dienstverleners in de bouwsector een verzekeringsattest te overhandigen: 

1° aan de bouwheer 

én 

2° aan de architect - indien nodig eist hij het attest op. 

In geval van overdracht van de zakelijke rechten vóór afloop van de periode van de 

dekking van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, vergewist de notaris zich ervan 

dat de titularis van het zakelijk recht het verzekeringsattest aan de verkrijger 

overhandigt. 

Het verzekeringsattest wordt tevens overhandigd aan de RSZ, door de aannemer belast 

met de registratie van de meldingen van werken bedoeld in artikel 30bis, § 7, van de wet 

van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

overeenkomstig de procedure bepaald bij dit artikel en zijn uitvoeringsbesluiten. 

Wanneer het onroerend werk gefinancierd wordt door middel van een 

kredietovereenkomst bedoeld in Boek VII van het Wetboek van economisch recht, gaat 

de kredietgever na of de architecten, de aannemers en de andere dienstverleners in de 

bouwsector betrokken op de werf aan de verzekeringsplicht hebben voldaan. De 

bouwheer overhandigt de verzekeringsattesten aan de kredietgever. 

De aannemer, dienstverlener of architect dient dus ten alle tijden een attest te 

kunnen voorleggen ter bewijs van verzekering. Deze zal dit attest dus op de 

werf moeten bewaren. 

De maatschappijen zullen per werf een attest neerleggen bij een overkoepelende 

databank. Deze databank (Datassur) zal toegang verlenen aan notarissen, banken, RSZ 

en de orde van de architecten om rechtstreeks attesten op te vragen.  

Opgelet: een maatschappij zal pas een attest afleveren na betaling van de 

verzekeringspremie en nadat alle verplichtingen mbt de verzekering, zoals bv controle 

der werken contractueel overeengekomen is. 

 

Het Tariferingsbureau tienjarige aansprakelijkheid 

Elke aannemer, dienstverlener of architect die zich moet gaan verzekeren als gevolg van 

de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige 

aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de 

bouwsector kan zich tot het Tariferingsbureau richten, om een dekking te verkrijgen 

volgens de algemene en bijzondere voorwaarden van het Tariferingsbureau wanneer 

deze geen dekking kan vinden in de reguliere markt. De voorwaarden van het 

Tariferingsbureau hebben voor vele maatschappijen als basis gediend van hun algemene 

en bijzondere voorwaarden. Dus deze verschillen weinig van de voorwaarden die men op 

de markt zal tegenkomen. Alle voorwaarden zijn hebben immers als basis de dekking en 

de uitsluitingen in de wet opgenomen. 

Een aannemer, dienstverlener of architect, kan een beroep doen op het Tariferingsbureau 

om een offerte te bekomen voor de werf (dienende voor bewoning). Dit zal hij moeten 

aantonen aan de hand van minstens 3 weigeringen van verzekeringsmaatschappijen. 
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Een aannemer, dienstverlener of architect waarop de verzekeringsverplichting rust kan 

een aanvraag indienen door middel van een aanvraagformulier: 

 die beschikbaar is bij uw makelaar, de verzekeringsmaatschappijen en  rechtstreeks 

bij het Tariferingsbureau  

 Dit formulier bevat naast de gegevens van de aannemer en diens onderaannemer, 

het ook de info met betrekking tot de werf, ligging, kapitaal, duur der werken 

alsmede volgende documenten: 

- kopie van minstens drie weigeringen tot verzekering van drie verschillende 

verzekeraars voor deze werf en/of voor dezelfde uit te voeren 

werkzaamheden, 

- een getuigschrift afgeleverd door de bevoegde autoriteit die bevestigd dat de 

verzekeringsnemer zijn sociale en fiscale verplichtingen (RSZ en BTW) 

nakomt,  

- het technisch dossier van de werf  (bv. plannen, inplanting, doorsneden, 

sonderingsverslag 

 

Vervolg van de procedure: 

Het Tariferingsbureau zal een onderzoek uitvoeren naar de dekkingsaanvraag alsook de 

redenen waarom deze dekking geweigerd werd door drie verzekeraars. Eventueel zullen 

zij vragen aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen waarom het risico door hen 

werd geweigerd. 

Gezien het hier gaat om een risico dat niet gewild is in de klassieke verzekeringsmarkt 

zal het Tariferingsbureau naar alle waarschijnlijkheid dikwijls vragen om het risico, op 

eigen kosten, te laten checken en alle voor de stabiliteit en de waterdichtheid 

cruciale fases te laten volgen tot en met de voorlopige oplevering door een 

controlebureau van zijn keuze dat erkend is op basis van een door het 

Tariferingsbureau. 

De verzekeringskostprijs zal dus een combinatie zijn van de prijs voor de verzekering 

alsmede de honoraria het controleorganisme. 

 

 


