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Adviesnota: De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector 

1. Situering in het Burgerlijk Wetboek 

De 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector wordt omschreven in artikel 1792 van het Burgerlijk 
Wetboek:  

“Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een 
gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer 
daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.”  

en artikel 2270 van het Burgerlijk Wetboek:  

“Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun aansprakelijkheid met 
betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.” 

2. Van Openbare Orde 

In principe is men vrij om onderling overeen te komen in een contract wat men wil, zolang het niet 
indruist tegen de regels van de openbare orde of dwingend recht. 

De 10-jarige aansprakelijkheid is van openbare orde. Met andere woorden kan men van deze 
aansprakelijkheidstermijn niet afwijken en kan deze niet ingekort worden. Ze kan in onderling overleg 
wel verlengd worden. 

Noch kan bedongen worden dat deze aansprakelijkheid wordt overgedragen aan de onderaannemer. 
Niet enkel op grond van openbare orde, maar ook omdat een onderaannemer op grond van artikel 
1792 BW reeds 10-jarige aansprakelijkheid bezit.  

Tussen de hoofd- en onderaannemer kan in een onderaannemingscontract enkel bedongen worden 
dat de bouwheer de onderaannemer rechtstreeks kan aanspreken voor diens fouten begaan tijdens 
de uitvoering van de werken. 

3. Vereisten van de 10-jarige aansprakelijkheid 

De 10-jarige aansprakelijkheid is enkel van toepassing op aannemers die hun taken vervullen in het 
raam van een aannemingsovereenkomst voor werken aan een gebouw of grote werken van 
onroerende aard die aangetast zijn door een gebrek waarbij de stevigheid in het gedrang wordt 
gebracht. 

4. Wie is onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid? 

Zoals hierboven uiteengezet, is de aannemer die zijn taak vervult in het raam van een 
aannemingsovereenkomst onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid.  

Maar ook alle andere deelnemers aan een bouwproces zijn onderworpen aan deze aansprakelijkheid 
(vb. ingenieurs, architecten, promotoren, …). 

Wanneer deze verschillende deelnemers aan hetzelfde bouwproject fouten veroorzaken die tot een 
zelfde schade leiden, zijn zij in solidum

1
 aansprakelijk. Bijvoorbeeld, wanneer zou blijken dat zonder 

de controlefout van de architect de uitvoeringsfout van de aannemer niet voldoende zou geweest zijn 
om de schade te veroorzaken. Elk van hen is dan gehouden tot betaling van de volledige schade. 

                                                           
1
 Zowel de aannemer als de architect kunnen ieder afzonderlijk aangesproken worden voor de vergoeding van 

de volledige schade en dus niet uitsluitend voor het eigen aandeel van de bouwpartner in kwestie. 
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Op deze manier kan de bouwheer zijn schadevergoeding verhalen op de architect als een soort borg 
voor het geval de aannemer in de tussentijd failliet zou zijn of insolvabel.  

Deze in solidum aansprakelijkheid kan wederom niet contractueel worden uitgesloten.
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De inmenging van de bouwheer in de bouwactiviteiten ontslaat de architect en de aannemer niet van 
hun 10-jarige aansprakelijkheid.  

5. Wat bij vereffening? 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de stopzetting van een eenmanszaak en de 
vereffening van een vennootschap. 

Wanneer een zelfstandige aannemer of onderaannemer onder de vorm van een eenmanszaak zijn 
werk stopzet, blijft hij met zijn eigen vermogen verantwoordelijk voor de 10-jarige aansprakelijkheid. 

Bij de vereffening van een aannemersvennootschap komt er niet automatisch een einde aan het 
bestaan van deze vennootschap. Na haar vereffening blijft de vennootschap nog gedurende een 
periode van 5 jaar passief gehouden (art. 198 W.Venn.) Tijdens deze periode is het nog steeds 
mogelijk om de vordering in te stellen aangezien de vennootschap verantwoordelijk blijft voor de door 
haar uitgevoerde werken. 

Tijdens de lopende vereffeningsprocedure kan de vordering met betrekking tot de tienjarige 
aansprakelijkheid van de aannemer ingesteld worden bij de vereffenaar. 

Een provisie aanleggen voor eventuele aanspraken hangende de vereffening, wordt aanbevolen. 
Deze provisionering kadert binnen het goede huisvader-principe van de “boekhoudkundige 
voorzichtigheid”. Desgevallend kan deze provisie afgebouwd worden naarmate de mogelijke 
aanspraken op basis van tienjarige aansprakelijkheid verstrijken. 

Na sluiting van de vereffening kan men zich in principe niet meer beroepen op de tienjarige 
aansprakelijkheid van de aannemer, noch de vereffenaar persoonlijk aanspreken (behoudens kwade 
trouw – art. 192 W.Venn.). Men kan zich dan wenden tot de architect indien wordt bewezen dat de 
architect niet op correcte wijze zijn wettelijke taak van controle op de werken heeft uitgevoerd. 

Of de sluiting van de vereffening überhaupt kan doorgaan, zal afhangen van de rechtbank 
(overeenkomstig artikel 190 W. Venn.). Indien de rechtbank op de hoogte wordt gesteld van de 
vordering met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid, bestaat de kans dat de rechter niet zal 
instemmen met het plan voor de verdeling van de activa zolang er een mogelijke schuld ten laste van 
de vennootschap bestaat.  

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal de mogelijke schuld moeten vermelden.  

6. Wat bij faillissement? 

De 10-jarige aansprakelijkheid blijft wederom bestaan.  

De bouwheer die beschikt over een vordering met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid zal 
deze moeten indienen bij de curator om de vergoeding van de door hem geleden schade te laten 
opnemen (in het gewoon passief). 

7. Conclusie 

De 10-jarige aansprakelijkheid heeft als doel de openbare veiligheid en de bouwheer te beschermen. 
Van de 10-jarige aansprakelijkheid kan contractueel niet worden afgeweken. 

IP 

    Schoten, 

 donderdag 3 november 2016 
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