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Op 14 maart 2008 heeft de vzw Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop krachtens artikel 10, § 
2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de 
onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen1, de 
Commissie om advies gevraagd over de contractbepalingen in overeenkomsten gesloten tussen 
een architect of ontwerper en een cliënt. Bij deze brief werden ter documentatie enkele 
individuele contracten gevoegd. 
 
De Commissie merkt aangaande deze vraag om advies op dat zij krachtens artikel 10 van 
genoemde wet de bevoegdheid bezit om kennis te nemen van bedingen in overeenkomsten tussen 
titularissen van een vrij beroep, en hun cliënten, en op basis hiervan aanbevelingen kan 
formuleren teneinde onrechtmatige bedingen te voorkomen, en tot bevordering van de 
begrijpelijkheid van bedingen en voorwaarden. 
 
Krachtens een Koninklijk Besluit van 12 mei 2009 tot wijziging van het K.B. van 26 november 
1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen2 werden de 
samenstelling en de werkingsmodaliteiten van de Commissie aangepast aan deze verruimde 
bevoegdheid3.  
 
 

Hoofdstuk I. Algemene opmerkingen 
 

A. Wettelijk kader 
 
De contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect en een cliënt die consument 
is, vallen onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, 
de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen4. 
In dit advies wordt niet meer herhaald dat het voor de toepassing van deze wet en voor de 
bevoegdheid van de Commissie gaat om contracten gesloten met consumenten. 
 
Er wordt herhaald5 dat de wet vrije beroepen vooral op de volgende punten inzake onrechtmatige 
bedingen verschilt van de W.H.P.C.6: 

                                                      
1 B.S., 20 november 2002, hierna de wet vrije beroepen. 
2 B.S., 9 juni 2009. 
3 Door de Ministeriële Besluiten van 7 oktober 2009 tot benoeming van de Voorzitter en Ondervoorzitter, 
respectievelijk tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen (B.S., 30 
oktober 2009), werd deze verruimde samenstelling concreet ingevuld. 
4 De Commissie merkt nog op dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de 
Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, P.B., nr. L 149/22 van 11 juni 
2005) eveneens van toepassing is op titularissen van een vrij beroep. De richtlijn is nog niet omgezet naar 
Belgisch recht ten aanzien van de titularissen van een vrij beroep.  
Zoals uit vorige adviezen bleek, is het toepassingsgebied van deze richtlijn zeer ruim en heeft het “besluit 
over een transactie” waaraan handelspraktijken worden getoetst, eveneens betrekking op de reikwijdte van 
de verplichtingen van de verkoper of de contractuele rechten.” Verwezen wordt naar C.O.B. 24, 25 juni 
2008, Advies Teledistributie, p. 19. 
5 Zie reeds C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 3-4, 
nr. 2. 
6 De wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort vervangen door een wet betreffende 
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- enkel bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld, kunnen getoetst worden aan 
de algemene norm van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. Bedingen vermeld in de ‘zwarte 
lijst’ daarentegen hebben zowel op onderhandelde als niet-onderhandelde bedingen 
betrekking; 

- de ‘zwarte lijst’ vormt een overname van de indicatieve lijst bij de Richtlijn oneerlijke 
bedingen. Zij verschilt van de zwarte lijst in artikel 32 van de wet op de 
handelspraktijken; deze laatste is uitgebreider. 

 
 

B. Voorbereiding van het advies en inhoudelijke opmerkingen 
 
1. onderzochte contracten 

  
Het onderzoek werd vooral gevoerd op basis van enkele typecontracten, aangereikt door in de 
bouwsector actieve verzekeringsmaatschappijen gespecialiseerd in de architecten. De clausules in 
deze typecontracten, vaak toegepast door de architecten, aangevuld met een toetsing van een 
aantal overgemaakte individuele contracten, geven een representatief beeld van de gebruikte 
clausules en de problemen die hierbij naar voor komen. 
 
Er dient hierbij steeds voor ogen gehouden te worden dat de beoordeling door de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen – net zoals bij een (collectieve) vordering tot staking - steeds een 
abstracte toetsing betreft, los van de concrete omstandigheden rond een individuele sluiting van 
de overeenkomst (zie art. 31, § 3, eerste lid, ten eerste), en waarbij een normale uitleg wordt 
gegeven aan de betekenis van een beding (zie artikel 31, § 4, tweede lid). 
 

2. Horen van een vertegenwoordiger van de Orde van Architecten en horen van enkele 
beroepsorganisaties alsook de gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen die een 
typecontract ter beschikking stellen van de bij hen aangesloten architecten 

 
a) In het kader van dit advies werd op de algemene vergadering van 21 mei 2008 een jurist 
gehoord die (een raad van) de Orde van Architecten adviseert . De orde werd opgericht bij wet 
van 26 juni 1963.  
 
Er werd toegelicht dat, zoals bij iedere Orde, de voornaamste taak van deze Orde erin bestaat om 
regels inzake toegang tot het beroep te controleren, alsmede fundamentele regels inzake 
deontologie in de uitoefening van het beroep vast te stellen, en daarop  toezicht te houden. Als 
dusdanig mogen deze beroepsregels de vrije mededinging niet onnodig beperken, en kunnen deze 
beroepsregels die door de Orde zijn vastgesteld evenmin rechtstreeks verplichtingen opleggen ten 
aanzien van niet-beroepsbeoefenaars7. Tenslotte heeft de Orde ook een voorlichtingstaak ten 
                                                                                                                                                              
marktpraktijken en consumentenbescherming, zie hiervoor de volgende link: 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/w
wwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=52&dossierID=2340 
7 Zie in dit verband de arresten van de Raad van State met betrekking tot het koninklijk besluit dat de 
deontologie van de vastgoedmakelaars goedkeurt, en meer bepaald het artikel 12 van de vroegere Code van 
Plichtenleer ( bij K.B. van 3 februari 1999, B.S., 25 maart 1999):de Raad van State, arrest nr. 105.673 van 
19 april 2002 en arrest nr. 144.181 van 4 mei 2005 (nieuwe Code). Het artikel 12  stelde dat iedere opdracht 
het voorwerp moest uitmaken van een schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur. Deze wordt in 
exclusiviteit aan één of meerdere vastgoedmakelaars toevertrouwd die zich ertoe verbinden om collegiaal 
samen te werken.  
De Raad van State merkte tweemaal op dat “si les règles déontologiques peuvent influencer les relations 
entre la profession considérée et ses clients par les devoirs divers qu’elles imposent aux titulaires de cette 



 6

aanzien van de leden van de beroepsgroep, en verklaarde de vertegenwoordiger zich bereid om in 
dat opzicht volop mee te werken aan het onderzoek van de Commissie. 
 
Naast de Nationale Raad heeft de Orde Provinciale Kamers en Raden van Beroep, die onder meer 
tot taak hebben (naast bijvoorbeeld het bijhouden van de ledenlijsten) te waken over de naleving 
van de plichtenleer, en het vaststellen van het ereloon op gezamenlijk verzoek van de partijen 
(een soort arbitragebevoegdheid bij onenigheid over het ereloon). Deze organen kunnen de 
Hoven en Rechtbanken eveneens van advies dienen voor wat de vaststelling van erelonen betreft 
en de naleving van sectorspecifieke reglementen. 
 
Wat de bevoegdheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting betreft en de adviezen aan de 
rechtbanken, dienen deze Kamers en Raden van Beroep uiteraard ook met de wetten en 
reglementen rekening te houden. Gaat het om een contractueel geschil tussen een cliënt en een 
architect, dan kan de wet vrije beroepen van belang zijn bij de beoordeling van het geschil. Aan 
de Commissie werden door de Orde ter informatie enkele arbitrale beslissingen overgemaakt die 
vooral betrekking hadden op betwistingen van het ereloon en de bedongen opzegvergoeding. De 
Commissie herinnert er in dit opzicht aan dat  

1) de wet vrije beroepen enkel van toepassing is op overeenkomsten gesloten met een 
consument (omschreven als cliënt),  

2) bedingen die de gelijkwaardigheid betreffen van enerzijds de prijs of vergoeding en 
anderzijds de als tegenprestatie te verrichten diensten niet op hun onrechtmatig karakter 
kunnen worden getoetst. 

 
 
b) Horen van beroepsorganisaties en gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen met 
‘typecontract’. 
 
Het ontwerpadvies werd eveneens voorgelegd aan twee beroepsorganisaties, namelijk enerzijds 
de F.A.B., de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen in België en anderzijds de 
NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie. Ook de voor architecten specifieke 
verzekeringsmaatschappijen, gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van de architect die 
een typecontract ter beschikking stellen van hun verzekeringnemers, werden gehoord. 
 
Deze organisaties en maatschappijen brachten de Commissies schriftelijk, en tijdens de 
hoorzittingen, nuttige verduidelijkingen en kritische opmerkingen. Ze worden in de loop van het 
advies besproken, wanneer dit relevant lijkt in hoofde van de Commissie. 
 
Het lijkt de Commissie niettemin aangewezen nu reeds enkele recurrente algemene bemerkingen 
van de gehoorde partijen weer te geven en te bespreken. 
 

i) Taakomschrijving van de architect 
 
Door de betrokken partijen wordt er telkens op gewezen dat voor de taakomschrijving van de 
architect meer rekening gehouden dient te worden met de bepalingen die de wettelijke (minimale) 
taak van de architect vastleggen, in het bijzonder artikel 4, eerste lid, van de wet van 20 februari 
1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect8. 
 

                                                                                                                                                              
profession, elles ne peuvent, par contre, avoir pour effet direct de créer des devoirs qui s’imposent aux 
tiers à cette profession;” 
8 B.S., 25 maart 1939. 
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Het uitgangspunt bij deze wet, en de deontologievoorschriften, is echter verschillend. Deze 
voorschriften hebben tot doel een correcte beroepsuitoefening in hoofde van de architect te 
waarborgen. Bij de toetsing op het kennelijk onevenwicht van contractsvoorwaarden wordt 
daarentegen uitgegaan van wat de gemiddelde cliënt, aangevuld met de cliënt die bepaalde 
specifieke eisen stelt en die dan ook kenbaar moet maken, normaliter mag verwachten. Dit is 
doorgaans ruimer dan de kerntaken van de architect waarvan deze niet mag afwijken. 
 

ii) informatieverplichting en toetsing van kennelijk onevenwicht 
 
Vervolgens wordt de wettelijke grondslag van de actieve informatieverplichting van de architect 
jegens de cliënt in vraag gesteld, wordt het weinig zinvol geacht hierover op algemene wijze 
uitspraak te doen, en wordt het verband met de toetsing van onrechtmatige bedingen in vraag 
gesteld. 
 
Zoals verder besproken wordt is de ‘actieve informatieverplichting’ het gevolg van een 
jurisprudentiële ontwikkeling en wordt er later ook gewezen op de verplichtingen volgend uit de 
dienstenrichtlijn9. De informatieverplichting en de verplichting tot transparantie in het contract 
bepalen mee de rechten en de plichten van de partijen. 
 
Voor de invulling van deze informatieverplichting dient weerom uitgegaan worden van een 
redelijkerwijze voorzienbaar normale dienstverlening in hoofde van de cliënt, aangevuld met 
specifieke eisen, die de cliënt dan ook uitdrukkelijk moet kenbaar maken. 
 

iii) normale uitleg van bedingen en begrippen 
 
Veel opmerkingen van de Commissie hebben betrekking op de draagwijdte van bepaalde 
clausules en gebruikte termen, waarop de gehoorde partijen even uitgebreid repliceerden.  
 
De Commissie verwijst in dit opzicht naar artikel 10, § 3, 2° en 3° van de wet vrije beroepen. 
Deze artikelen verlenen de Commissie de bevoegdheid aanbevelingen te formuleren met 
betrekking tot een voor de consument/cliënt duidelijke en begrijpelijke formulering. 
 
De Commissie gaat hierbij uit van een ‘normale uitleg’ van bedingen en begrippen, en beoordeelt 
deze uitgaande van de gemiddelde consument. 
 
 

3. Vaststelling van het ereloon- Deontologische norm nr. 2 
 

 
Wat de vaststelling van het ereloon betreft, werd tijdens het onderzoek en bij het nalezen van de 
arbitrale beslissingen vastgesteld dat nog altijd teruggegrepen wordt naar de deontologische norm 
nr. 2, waarin onder meer ereloonbarema’s naargelang de voortgang van de opdracht van de 
architect, en bij opzeg, als richtlijn werden aanbevolen door de Orde.  
 

                                                      
9 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de 
diensten op de interne markt, P.B.,  L 376, 27 december 2006, p. 36. 
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De Commissie wijst in dit verband vooreerst op de beslissing van de Europese Commissie die 
besluit dat “deze norm” strijdig is met het kartelrecht10. De ereloonbarema’s kunnen als 
‘aanbevolen prijzen’ immers de concurrentie beperken omdat zij prijscoördinatie kunnen 
vergemakkelijken. Dit heeft niet enkel tot gevolg dat men deze norm niet meer ‘actief’ mag 
opnemen in de contracten, maar ook dat men ze evenmin ‘passief’ mag gebruiken als 
referentiebasis voor de beoordeling van het ‘redelijk karakter’ van het ereloon of de 
opzegvergoeding. Het weze hierbij herhaald dat de onrechtmatige bedingenleer in principe niet 
van toepassing is op de gelijkwaardigheid tussen het afgesproken tarief en het voorwerp van de 
dienstverlening (zie hoger). 
 
Er wordt daarnaast op gewezen dat er enkel van een toestemming van de tegenpartij, en bijgevolg 
van een overeenkomst, sprake kan zijn indien de architect uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan 
de contractssluiting wees op de kenmerken van de dienstverlening en het tarief, en de consument 
daarop  heeft aanvaard. De cliënt/bouwheer dient in dit opzicht uitdrukkelijk gewezen te worden 
op de door de architect gevraagde vergoeding voor zijn dienstverlening.  De loutere regeling in 
het corpus van de contractsvoorwaarden van het naargelang de voortgang van het werk opeisbare 
ereloon volstaat hiertoe niet.  
 
 
 

4. Algemene vaststellingen naar aanleiding van het onderzoek omtrent de 
contractsvoorwaarden 

 
4.a) Duidelijke omschrijving van de dienstverlening 

 
Duidelijke contracten tussen architect en cliënt hebben een duidelijke taakomschrijving van de 
architect.  
 
Dit volgt nog uitdrukkelijk uit de Dienstenrichtlijn11, waarvan de informatie over de 
‘dienstverrichters en hun diensten’ een belangrijke pijler uitmaakt.  Artikel 22.1.j) schrijft in dit 
opzicht voor dat de dienstverrichter de afnemer op eigen initiatief informatie verstrekt over de 
belangrijkste kenmerken van de dienst wanneer deze niet uit de context blijkt. Artikel 27.2. 
verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen teneinde de dienstverrichters te verplichten 
aan te tonen dat zij aan aan de in die richtlijn vastgestelde informatieverplichtingen voldoen en 
dat de verstrekte informatie juist is. 
 
De gehoorde organisaties wijzen met betrekking tot de opdracht van de architect in eerste 
instantie op de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van 
architect12, en in het bijzonder op de artikelen 4, 6 en 9 van deze wet, die inhoudelijke bepalingen 
omvatten over de wijze van de uitoefening van het beroep van architect. Zoals uit artikel 4, eerste 
lid, van genoemde wet duidelijk blijkt, bestaat de kerntaak van de architect uit het opmaken van 
de plans en de controle op de uitvoering der werken. 
 

                                                      
10 Beschikking van de Europese Commissie van 24 juni 2004; zie ook de beslissing nr. 2008-P/K-45 van 25 
juli 2008 van de Raad voor de Mededinging met betrekking tot aanbevolen erelonen voor 
interieurarchitecten. 
11 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt, P.B.E.G., L 376, 27 december 2006, p. 36 e.v. 
12 B.S., 25 maart 1939. 
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Artikel 20 van het Reglement van Plichtenleer, en een aanbeveling van de Orde aangaande de 
toepassing van dit artikel, verduidelijken voorts welke opdrachten behoren tot het takenpakket 
van de architect13. Naast deze in de voornoemde wet en de Plichtenleer opgesomde normale 
taken, wordt door de rechtspraak en in de rechtsleer ook algemeen voorgehouden dat op de 
architect een raadgevingstaak rust met betrekking tot de vaststelling en het naleven van het 
budget.  
 
Hierbij kan niettemin worden beaamd dat het takenpakket van de architect, gezien de 
verscheidenheid van de taken waarmee hij belast kan zijn, heel divers kan zijn.  
 
De geciteerde wetgeving vormt inderdaad een aanknopingspunt om uit te maken wat al dan niet 
onder het normale takenpakket van de architect behoort. 
Anders dan bij de hiervoor geciteerde wet en het reglement van de Orde14, die betrekking hebben 
op een correcte beroepsuitoefening door de betrokken beroepsgroep, is het uitgangspunt bij de 
wetgeving inzake onrechtmatige bedingen en bij de in de dienstenrichtlijn beoogde transparantie 
van informatieverstrekking, de consument/cliënt of de ontvangende partij. De 
informatieverplichtingen zoals deze voorkomen in de dienstenrichtlijn hebben juist tot doel om 
vanuit het oogpunt van de consument een geobjectiviseerd referentiekader te scheppen met 
betrekking tot de te verwachten dienstverstrekking en hem bewust te maken van zijn rechten en 
verplichtingen. 
 
Het behoort bijgevolg aan de dienstverrichter om op een voor de afnemer duidelijke en 
begrijpelijke wijze te omschrijven tot welke dienstverlening hij zich verbindt. Het gaat hierbij niet 
om de inhoud van de opdracht van de architect, het gaat er enkel om dat de dienstverlener, in casu 
de architect, op een voor de afnemer duidelijke wijze meedeelt waaraan deze zich mag 
verwachten. 
 
Naar het oordeel van de Commissie zou de Orde van Architecten hierbij een prominente rol 
kunnen vervullen door te verduidelijken wat behoort tot het normale takenpakket van de architect. 
Het is dan aan de architect om dit aan te vullen met specifieke taken, eigen aan de concrete 
opdracht of om, rekening houdend met de goede trouw en gelet op de omstandigheden van de 
zaak, bepaalde van die taken duidelijk uit te sluiten. Zoals hierboven aangehaald heeft de Orde 
zich hiertoe bereid verklaard in het kader van zijn taak tot voorlichting van de leden van de 
beroepsgroep teneinde een correcte uitoefening van het beroep te stimuleren15. 

                                                      
13 Er wordt verder gewezen op artikel 21 van het reglement, dat bepaalt dat de architect slechts mag 
afwijken van de verplichting voor ieder uitvoeringsontwerp ook tegelijk belast te zijn met de controle op de 
uitvoering van de werken, indien een andere, op het tableau of de lijst van stagiairs ingeschreven architect 
belast is met de controle en hij hiervan kennis geeft aan het openbaar bestuur dat de bouwvergunning heeft 
verleend.  
Er wordt tenslotte gewezen op enkele aanbevelingen van de Nationale orde die de wettelijke opdrachten 
van de architecten verder uitleggen en becommentariëren. In het bijzonder wordt gewezen op de 
Deontologische aanbeveling van 25 september 1987 voor architecten die opdrachten aanvaarden van 
promotors, de aanbeveling van 16 juni 1989 aangaande de toepassing van artikel 13 van het reglement van 
beroepsplichten (Publiciteit), de Deontologische Regel van 31 maart 1992 betreffende de deelneming van 
de architect aan een vennootschap van onroerende diensten (V.O.D.). 
14 Er wordt door een gehoorde organisatie bovendien op gewezen dat de aanbeveling van de Orde van 11 
oktober 1985 aangaande de toepassing van artikel 20 van het reglement van beroepsplichten niet algemeen 
bindend verklaard is en bijgevolg slechts een leidraad bij de beoordeling van de naleving van de 
beroepsplichten kan beschouwd worden. 
15 Deze overweging heeft de Orde van Vlaamse Balies er trouwens toe gebracht om uit eigen beweging aan 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen een modelovereenkomst voor te leggen. 
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Bedingen inzake het voorwerp en de prijs vallen niet te toetsen op grond van de regeling 
oneerlijke bedingen. 
Daaraan moet echter ten eerste worden toegevoegd dat deze regel toepassing vindt op voorwaarde 
dat de bedoelde bedingen duidelijk zijn geformuleerd. Ten tweede moet erop worden gewezen dat 
bedingen die niet rechtstreeks voorwerp en prijs betreffen maar wel gevolgen kunnen hebben wat 
voorwerp en prijs betreft, wel vallen te toetsen. 
 
De Commissie wijst in dit opzicht op artikel 8, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand 
gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen16: bedingen omtrent het voorwerp en de prijs 
die niet duidelijk en begrijpelijk geformuleerd zijn, zijn toetsbaar. 
 
Voorbeelden van dergelijke toetsbare bedingen zijn bepalingen omtrent apart aangerekende 
diensten die onder het normale takenpakket van de architect vallen, bedingen die  de bouwheer 
verantwoordelijk stellen voor taken (coördinatie, controle) die normaal gezien onder de opdracht 
van de architect vallen, of bedingen die iedere verantwoordelijkheid van de architect uitlsuiten 
wat betreft de controle op gespecialiseerde werken. 
 

4.b) Verzekeringen en aansprakelijkheid 
 
Het komt soms voor dat de architect zijn aansprakelijkheid beperkt tot de mate waarin hij is 
verzekerd door zijn (verplichte17) beroepsaansprakelijksverzekering (en ten belope van het bedrag 
waarvoor hij verzekerd is ). 
 
Waar dat op die wijze gebeurt in de overeenkomst met de cliënt, dat is: met verwijzing naar de 
verzekering die de architect heeft genomen, meent de Commissie, herinnerend aan vroegere 
adviezen18, dat een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ten aanzien van de cliënt maar kan 
worden ingeroepen  op voorwaarde dat de architecten hun cliënt uitdrukkelijk gewezen hebben op 
de essentiële elementen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis en met name ook op de 
elementen, van die polis, waarop zij zich nu tegenover de cliënt willen beroepen. Die essentiële 
elementen zijn in het algemeen: de verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de 
schadevergoeding en de belangrijkste uitzonderingen. 
 
Worden cliënten niet uitdrukkelijk en op een voor hen  begrijpelijke wijze gewezen op de voor 
hen van belang zijnde punten van deze polis19, dan kan deze aansprakelijkheidsbeperking ten 
belope van de beroepsverzekering naar het oordeel van de Commissie in strijd zijn met de 
algemene norm van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. 
 

                                                      
16 B.S., 20 november 2002. 
17 De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is verplicht krachtens artikel 2, § 4, van de wet 
van 20 februari 1939, zoals gewijzigd door de wet van 15 februari 2006. De verzekering moet 
beantwoorden aan de criteria van artikel 9 van deze wet. Een Koninklijk Besluit van  25  april  2007 
 betreffende  de  verplichte  verzekering  voorziet  bovendien  bepaalde  maatregelen  die  de  controle  van 
 de  naleving  van  deze  verbintenis  mogelijk  maken. 
18 Zie C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 13, nr. 6. 
Aansprakelijkheid. 
19 De Commissie wijst voor dergelijke clausules eveneens op hun strijdigheid met artikel 1.i) van de bijlage 
bij de wet vrije beroepen, en verwijst in dit opzicht naar haar bespreking, verder  in Hoofdstuk II, punt I.b). 
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Daarnaast dient een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking uiteraard binnen de grenzen te vallen 
van wat als een geoorloofde beperking in de contractuele relatie met de cliënt kan worden 
beschouwd in het licht van artikel 1.b)  bijlage wet vrije beroepen. 

 
5. Driepartijenverhouding architect- aannemer- cliënt 

 
Een bouwproject  waarin de consument contracteert met een architect gaat uit van de samenhang 
tussen contracten van de bouwheer met de aannemer en met de architect. Ieder van de drie 
betrokkenen heeft daarin haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Dat vergt een duidelijke 
aflijning van ieders contractuele rechten en plichten20. Vooral bij een fout in de uitvoering is het 
aandeel van de architect of van de aannemer soms heel moeilijk te achterhalen. De ‘in solidum’- 
aansprakelijkheid (of hoofdelijke aansprakelijkheid) van architect en aannemer tegenover de 
opdrachtgever situeert zich in dit kader. Deze problematiek wordt later uitvoerig besproken.  
 
Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen enkel een 
afweging maakt van de rechten en verbintenissen in de contractuele relatie tussen de cliënt en de 
architect, en niet van de rechten en verplichtingen tussen de in het bouwproces betrokken 
beroepsbeoefenaars21. 
 
Door de sector werd er tenslotte ook gewezen op de wijzigingen in rolverdeling die zich op dit 
vlak voordoen: er komen meer contracten waarbij de architect niet enkel de rol op zich neemt van 
‘ontwerper’, maar ook als lasthebber van de bouwheer optreedt (contrats architecte-bâtisseur). 
Daarnaast zijn er ook formules zoals de ‘sleutel op de deur’-formule, waar de architect een 
beperkter taak heeft. Zonder zich hierbij uit te spreken over de eventueel noodzakelijke 
waarborgen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid, en keuzevrijheid van de opdrachtgever, 
merkt de Commissie voorafgaandelijk op dat deze gewijzigde rolverdeling logischerwijze een 
weerslag heeft op de wederzijds bedongen contractuele rechten en verplichtingen, en dus op de 
beoordeling van het onrechtmatig karakter van contractsbepalingen.  
 
De gehoorde organisaties wijzen hier eveneens op de minimale taak van de architect, en het 
principe dat de architect zich niet zomaar van zijn controletaak mag ontheffen22. 
 
Er wordt nog gewezen op de regel dat de beoordeling van het onrechtmatig karakter van (een 
combinatie van) bedingen dient te gebeuren rekening houdend met alle andere bedingen van de 
overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is op het ogenblik 
waarop de overeenkomst gesloten is (artikel 8, eerste lid, wet vrije beroepen). 
 

                                                      
20 In dit kader wordt ook verwezen naar de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt) die een geschikte 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ziet als een middel om tot meer transparantie en vertrouwen in de 
markt te komen, waardoor de kwaliteit van de op de markt aangeboden diensten zou kunnen worden 
verbeterd. Zie artikel 23 van de richtlijn, zie hieromtrent ook de overwegingen 97 tot 99.  
21 De gehoorde beroepsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen verwijzen in dit opzicht naar het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007, inz.Rechtsoverweging B.6.3., dat betrekking heeft op de 
ongelijkheid in (beroeps)verzekeringsplicht tussen de bij het bouwproces betrokken actoren. 
22 Zie artikel 21 van het Reglement van Plichtenleer, besproken in voetnoot 13. 
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Hoofdstuk II. Bespreking van de contractsvoorwaarden per rubriek 
 
I. Totstandkoming van het contract – Presentatie van het contract 
 
a. Actieve informatieverplichting 
 
De architect is ertoe gehouden zijn cliënt op een duidelijke wijze toe te lichten wat de 
taakomschrijving is van de architect in het betrokken contract en wat in dat verband het tarief is 
voor deze diensten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de minimale wettelijke 
opdracht waartoe de architect gehouden is. Diensten die specifiek behoren tot zijn  opdracht en 
bijkomende diensten die apart zouden worden aangerekend,  dienen uitdrukkelijk met de cliënt te 
worden geregeld en toegelicht. Dit geldt niet alleen voor de ‘kenmerken van de dienstverlening’. 
Ook de voorwaarden van de dienstverlening die eenzijdig door de architect zouden worden 
vastgesteld, dient de architect onder de aandacht te brengen van de cliënt. Vooral op clausules die 
specifiek zijn voor architectenovereenkomsten  en op clausules die  een bijzondere impact voor 
de consument zouden hebben dient uitdrukkelijk gewezen te worden.  
 
Deze actieve informatieverplichting, die volgt uit gevestigde rechtspraak op basis van algemene 
rechtsbeginselen uit het verbintenissenrecht (de precontractuele zorgvuldigheid – artikel 1382 
B.W., de goede trouw - art. 1134 B.W.), is medebepalend voor de beoordeling van het kennelijk 
onevenwicht van de contractsclausules. Er wordt ook verwezen naar wat reeds hoger besproken 
werd omtrent de informatieverplichting zoals deze volgt uit artikel 22 van de dienstenrichtlijn23. 
 
De informatie omtrent de opdracht van de architect en omtrent de voorwaarden waaronder de 
dienstverlening verstrekt wordt, is bepalend voor de invulling die aan de overeenkomst gegeven 
wordt, en de beoordeling van het kennelijk onevenwicht dat teweeggebracht zou worden door een 
(combinatie van) beding(en) in deze overeenkomst. Hierbij dient uitgegaan te worden van een in 
die situatie normale dienstverstrekking, en dient de architect zich te plaatsen op het standpunt van 
een gemiddelde consument. Heeft de consument specifieke verzuchtingen, dan is het aan deze 
laatse om deze kenbaar te maken. 
 
b. ‘Kennisname- en aanvaardingsclausules’- erkenning van de draagwijdte van wettelijke 
bepalingen. 
 
i) De Commissie trof vooreerst een beding aan waarin met betrekking tot het aangerekende tarief 
werd bepaald dat de cliënt kennis genomen had van de deontologische norm nr. 2 en de 
toepassing ervan aanvaardde. 
 
De Commissie verwijst vooreerst naar haar opmerking onder punt B.3. met betrekking tot het  
hanteren van de deontologische norm nr. 2. Bovendien wordt opgemerkt dat clausules die op 
onweerlegbare wijze de instemming van de cliënt vaststellen met bedingen waarvan hij niet 
daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst, vallen onder 
artikel 1.i) van de zwarte lijst. 
 
ii) De Commissie trof de volgende clausule aan: “De ondertekenende partijen erkennen de 
draagwijdte van de wet vrije beroepen en gaan ermee akkoord.” 
 
De Commissie vraagt zich af wat de bedoeling is van een dergelijke clausule: gaat het om een 
clausule van afstand van rechten in hoofde van de cliënt? Wil men hiermee stellen dat over de 
                                                      
23 Zie Hoofdstuk 1, punt 4.a) 
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bedingen van het contract werd onderhandeld? In ieder geval is er dus onduidelijkheid, wat reeds 
een miskenning inhoudt van het voorschrift van duidelijkheid en begrijpelijkheid (art. 9, eerste 
lid, wet vrije beroepen). 
 
De Commissie verwijst -indien het de bedoeling is te stellen dat over de clausules onderhandeld 
werd- naar haar verduidelijkingen omtrent het al dan niet voorhanden zijn van ‘onderhandelde 
bedingen’, weergegeven in het advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat24. 
Hierbij staat de vraag centraal of de cliënt al dan niet een invloed heeft kunnen uitoefenen op de 
inhoud van het beding. 
Bedingen die van tevoren zijn opgesteld en waarop de cliënt dientengevolge geen invloed heeft 
gehad, worden steeds geacht niet het voorwerp van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest. 
 
c. Presentatie van het contract 
 
De vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van (schriftelijke) bedingen (artikel 9, eerste lid, 
van de wet vrije beroepen) houdt niet enkel in dat deze bedingen weergegeven moeten zijn in een 
duidelijke, ondubbelzinnige en voor de tegenpartij begrijpelijke taal. Ze houdt ook in dat de 
presentatie van het contract overzichtelijk dient te zijn. Samenhangende bedingen dienen zoveel 
als mogelijk in één rubriek behandeld te worden25. 
 
Dit geldt niet enkel voor wat de omschrijving van het voorwerp en de prijs betreft, maar voor alle 
contractsvoorwaarden. Bijvoorbeeld bedingen die de gevolgen van wijzigingen van het ontwerp 
in de loop van de uitvoering van het bouwproject regelen, dienen zoveel als mogelijk in één 
globale bepaling of rubriek te worden opgenomen. Bedingen die van een normale contractuele 
regeling afwijken en deze die een zware impact kunnen hebben, dienen onder bijzondere 
aandacht gebracht te worden. 
 
Uiteraard blijven de partijen vrij te bepalen welke specifieke regeling zij kiezen voor hun 
contract. Zoals een beroepsorganisatie ook opmerkt, betreft het bovendien in veel gevallen geen 
gestandaardiseerde dienstverlening zodat veel aspecten noodzakelijkerwijze voorafgaandelijk 
besproken en overeengekomen worden. De transparantievereiste strekt er enkel toe om in hoofde 
van de cliënt duidelijke contractuele afspraken te maken met betrekking tot waaraan hij zich kan 
en moet verwachten. Is dit niet het geval, dan kan dit leiden tot onrechtmatigheid. 
 

II. Bepalingen in verband met het voorwerp van de overeenkomst en het ereloon  
 
Voorwerp van de overeenkomst 

 
a) Duidelijke omschrijving van het voorwerp en exoneratiebedingen 
 

De Commissie verwijst vooreerst naar rubriek I, punt a. De architect dient zijn taak op een 
duidelijke manier te omschrijven.  
 
Vervolgens wordt verwezen naar Hoofdstuk I (Algemene opmerkingen), punt 4.a). 

                                                      
24 C.O.B. 20, 5 mei 2006, p. 5. 
25 Zie ook C.O.B. 13, 3 juni 2004 “Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars 
in de contracten tot verkoopbemiddeling”, p. 5 (voorwerp en kwalificatie van de makelaarsopdracht); 
C.O.B. 19, 29 maart 2006, “Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoniediensten”, p. 20 (samenhang betalingsverplichting en betwisting van het gefactureerde bedrag). 
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Daar werd toegelicht dat de verplichting van de architect om duidelijke informatie over zijn 
diensten te geven binnenkort een positiefrechtelijke verplichting zal zijn op grond vande 
Europese dienstenrichtlijn.  
 
Binnen het kader van de onrechtmatige bedingen werd erop gewezen dat clausules die niet op 
duidelijke en begrijpelijke wijze weergeven waartoe de beroepsbeoefenaar zich verbindt, 
toetsbaar zijn op hun onrechtmatig karakter, zelfs wanneer het gaat over  het eigenlijke voorwerp 
van de overeenkomst of over de gelijkwaardigheid van de prijs en de tegenprestatie. Dit volgt uit 
artikel 8, tweede lid, in fine, van de wet vrije beroepen. 
 
In het kader van deze regelen is het van belang uit te gaan van hetgeen volgens de verwachting 
van cliënten de “normale taken” zijn van een architect.  Hoe meer een bepaalde overeenkomst 
daarvan afwijkt des te meer zal het van belang zijn dat de architect duidelijk erop wijst welke 
taken hij in deze overeenkomst wel en niet opneemt. Een vaststelling van hetgeen “normaal”  tot 
het takenpakket van de architect behoort is echter, zo werd ook reeds verduidelijkt, niet 
eenvoudig. 
De zaak is niet alleen van belang voor de toepassing van de regel van de duidelijke beschrijving 
van het voorwerp van de overeenkomst. Een verschuiving van taken van de architect  naar de 
cliënt  leidt er natuurlijk toe dat de architect niet aansprakelijk kan zijn voor het niet (behoorlijk) 
nakomen van “verschoven” taken. Zulke verschuivingen zijn niet aan te merken als 
exoneratiebedingen; zij hebben voor de cliënt wel, zoals in geval van exoneratie, tot gevolg dat 
hij wegens een niet-uitgevoerde taak op niemand verhaal heeft. 
 
De meeste door de Commissie onderzochte contracten omvatten een opsomming van de prestaties 
die de architect  zal verrichten. 
 
De Commissie merkt hierbij vooreerst op dat uit het contract duidelijk moet blijken waartoe de 
architect zich verbindt. 
 
Vervolgens merkt de Commissie op dat zij bedingen aantrof die een uitholling betekenen van de 
verbintenissen waartoe architecten normaal gezien gehouden zijn. De Commisisie lette hierbij op 
de rechtspraak inzake architectencontracten. Dergelijke bedingen zijn in strijd met artikel 1.b) van 
de verboden lijst in bijlage van de wet vrije beroepen. 
 
Voorbeeld van een uitholling van de normale taken: 
 
De architect is wettelijk ertoe gehouden controle te houden op de uitvoering van zijn ontwerp. 
Deze controletaak houdt in dat de architect nagaat of de werken effectief conform de plannen 
worden uitgevoerd waarbij hij, gelet op zijn vakkennis dient op te treden wanneer er problemen 
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend ook oplost. Hiertoe is een regelmatig bezoek aan de 
werf noodzakelijk26. Zoals een organisatie ter vergadering terecht opmerkte, gebeurt de invulling 
van de frequentie van het bezoek vooral in functie van de voortgang der werken en de 
moeilijkheidsgraad van sommige werken. 
 
Naast de algemene formulering van de verplichting tot “algemene controle op de uitvoering, 
conform aan de goedgekeurde plannen en de regels van de kunst” trof de Commissie bedingen 
aan die vervolgens stelden: “De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwerper op afdoende wijze zal 
aangetoond hebben dat hij zijn taak om de werken te controleren op afdoende wijze heeft 
uitgevoerd wanneer hij tijdens de werken de werf minstens X maal per week bezoekt.” 
                                                      
26 Cass., 27 oktober 2006, A.R. D060001N; Cass., 13 maart 2008, AR D.07.0002.N. 
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Een dergelijke beperking van de controleverplichting  tot een middel, namelijk een louter 
periodiek bezoek, heeft de strekking van een aansprakelijkheidsbeperking die volgens de 
Commissie in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de wet vrije beroepen. 
 
 
Voorbeeld van een verwarrende formulering: 
 
In een individueel contract wordt bepaald dat de architect zich verbindt tot het nazicht van de 
rekeningen, wat niet hetzelfde is als de goedkeuring van de facturen27.  

 
Dit is een verwarrende formulering bij gebrek aan nadere toelichting van deze 
taakomschrijvingen.  De taak van de architect bestaat er hier in om na te gaan of de in rekening 
gebrachte prestaties en materialen correct aangerekend worden, en om te bevestigen dat de 
bedragen die in de factuur zijn gezet, te verantwoord zijn in het licht van het bestek enz.28  
 
De indruk zou kunnen ontstaan dat de architect enkel dient ‘na te zien’, maar geen enkele 
aansprakelijkheid zou dragen bij gebrekkige controle van de rekeningen. Daarnaast komt het vaak 
voor dat geen vorderingsstaten worden opgemaakt die te verifiëren zijn door de architect, maar 
direct wordt overgegaan tot de opmaak van facturen. 
 
De gehoorde beroepsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen wijzen er op dat de bedoeling 
van deze clausule hierin ligt dat erop gewezen wordt dat de taak van de architect beperkt blijft tot 
een materiële dienstverrichting (advies aan de opdrachtgever omtrent de juistheid van de 
aangerekende bedragen in het licht van de uitgevoerde werken), maar niet in een rechtshandeling 
(aanvaarding van de facturen), waar enkel de opdrachtgever toe bevoegd is. 
 
Aangezien de strekking van deze clausule niet ondubbelzinnig is, kan een dergelijk beding 
beschouwd worden als zijnde strijdig met de vereiste van duidelijkheid en begrijpelijkheid van 
artikel 9, § 1, wet vrije beroepen. Hoewel de Commissie het eens is met de verrichte uitleg van 
deze clausule, dient de taak van de architect hier duidelijker omschreven te worden. 
 
 
 

b) Weerslag op het basishonorarium en het honorarium voor bijkomende diensten 
 
Een duidelijke beschrijving van het basistakenpakket van de architect en de eventuele 
uitdrukkelijk overeengekomen bijkomende prestaties is daarnaast ook van belang voor de 
vaststelling van het basishonorarium, en het op bijkomende prestaties eventueel verschuldigde 
bijkomende honorarium. 
 
Het verschuldigde ereloon staat in functie van het voorwerp van de dienstverlening. 

                                                      
27 Door de gehoorde organisaties wordt erop gewezen dat dit niet behoort tot de kerntaken van de architect. 
Dit is wel algemeen gangbaar, en volgt mede uit de raadgevingsplicht aan de opdrachtgever van de 
architect. Valt dit niet binnen de opdracht, dan is de architect ertoe gehouden de opdrachtgever hier 
uitdrukkelijk over te informeren. 
28 Zie Rb. Brussel 1 september 1998, T.B.B.R., 2000, 56: “Het nazicht van de rekeningen houdt in dat de 
architect de aanvragen tot betaling van voorschotten en verrekening van min- en meerwerken onderzoekt 
en nagaat of zij overeenstemmen met de bepalingen van het aannemingscontract en de uitgevoerde 
werken.” 
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Bijgevolg zijn bedingen die het voorwerp van de overeenkomst niet op duidelijke en begrijpelijke 
wijze formuleren, toetsbaar op grond van artikel 8, tweede lid in fine van de wet vrije beroepen. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De ontwerper verbindt er zich toe om, na overeenkomst met de opdrachtgever diensten  
die niet zijn inbegrepen in zijn opdracht uit te voeren tegen een bijkomend ereloon dat hetzij  
forfaitair zal worden vastgelegd in overleg tussen partijen, hetzij in regie zal worden vergoed  
tegen de volgende tarieven …29 
 
Deze bijkomende prestaties maken deel uit van een voorafgaandelijke en schriftelijke  
Overeenkomst. De impact van deze bijkomende diensten op de voorziene planning voor het  
project wordt dan tevens begroot en desgevallend aangepast.” 
 
 
Commentaar: 
 
De architect is gehouden tot een duidelijke beschrijving van zijn takenpakket. In de mate de 
beschrijving van het basistakenpakket heel vaag zou zijn en de opdrachtgever hieruit met reden 
zou kunnen afleiden dat de later aangerekende bijkomende diensten deel uitmaken van de 
voorziene planning, kunnen deze bijkomende prestaties toetsbaar verklaard worden, en kan deze 
combinatie van bedingen in strijd bevonden worden met de algemene norm van artikel 7, § 2, wet 
vrije beroepen. 
 
 

III. Budget 
 
De architectenovereenkomsten bevatten vaak bepalingen met betrekking tot het budget of de 
totale kostprijs van de uit te voeren werken; op basis daarvan wordt dan doorgaans het 
honorarium berekend. Dit bedrag is een raming en het kan veranderen in functie van 
omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst kunnen voordoen 
of naar aanleiding van een wijziging in de kostprijs van bepaalde materialen. Er kan hierbij 
opgemerkt worden dat de berekening van het honorarium ook slaat op door de aannemer of door 
de bouwheer zelf aangevoerde materialen voor de bouw. 
 
Dat de berekening van het honorarium gebaseerd wordt op het budget (de geschatte kostprijs na 
toewijzing, zie hierna), is een bijkomend element voor wat het strikter beoordelen van een 
zorgvuldige inschatting van de kostprijs door de architect betreft. 
 
Wat de aangetroffen contractuele bepalingen ter zake betreft, merkt de Commissie het volgende 
op: 
 

1. dubbele betekenis van het begrip “budget” 
 

                                                      
29 Een van de gehoorde organisaties wijst in dit verband op artikel 3.5. van de Aanbeveling van de 
Nationale Raad van de Orde van 11 oktober 1985 aangaande de toepassing van artikel 20 van het 
Reglement van Plichtenleer, dat stelt dat “de [oorspronkelijke] overeenkomst het toepasselijk uurtarief 
vermeldt voor eventuele bijkomende prestaties, bepaald in de overeenkomst.” 
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Het begrip “budget” wordt op een tweevoudige manier gebruikt. Enerzijds gaat het om het budget 
dat de bouwheer ter beschikking moet houden. Anderzijds gaat het om de schatting van de 
kostprijs van de werken die kan evolueren gedurende de voortgang der werken. 
 
Het valt aan te bevelen in de contracten een onderscheid te maken tussen deze twee betekenissen. 
 

2. Onderscheid globale raming- berekening na toewijzing van de opdracht 
 
Er dient vervolgens een onderscheid gemaakt te worden tussen de eerste benaderende raming (de 
schatting) en de gedetailleerde berekening na toewijzing van de opdracht (het overeengekomen 
budget). 
 
Waar het bij de eerste raming gaat om een eerste globale berekening op basis van forfaitaire 
prijzen per vierkante meter en er nog vele keuzes moeten worden gemaakt qua afwerking, 
beweegt de architect zich bij de vastlegging van het budget na toewijzing van de opdracht in een 
strikter contractueel kader. 
 
Zoals werd opgemerkt tijdens de hoorvergaderingen, gaat het niet om contractueel bindende 
afspraken tijdens de voorstudies, waar de architect een verzoening poogt te maken tussen het voor 
de opdrachtgever haalbare budget (zijn financiële middelen), en het ontwerp en het overeen te 
komen programma. 
  
Het valt aan te bevelen in de contracten een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee 
situaties. 
 

3. Budget na toewijzing 
 
Ook bij het vastleggen van een budget na toewijzing van de opdracht kunnen zich onvoorzienbare 
omstandigheden voordoen. Zoals de gehoorde organisaties opmerken, is dit zeker het geval bij 
verbouwingen, waar bepaalde structurele elementen van het gebouw en verborgen gebreken pas 
aan het licht komen nadat het gebouw is ‘gestript’. 
 
Het verdient dan ook aanbeveling om bij de bepaling van het budget een redelijke marge vast te 
stellen waarbinnen het budget kan schommelen, teneinde de cliënt niet tot onaangename 
verrassingen te brengen. Bij nieuwbouw is deze marge kleiner dan bij verbouwingswerken. 
 

4. Contractuele clausules met betrekking tot het budget 
 
De Commissie wijst voor de beoordeling van bedingen met betrekking tot het budget op het 
principe van artikel 1793 B.W. voor het geval dat  het oprichten van een gebouw tegen een vaste 
prijs betreft. Hoewel dit artikel slechts onder bepaalde cumulatieve voorwaarden van toepassing 
is30, kan deze bepaling niettemin mede als leidraad dienen: als basis van de overeenkomst geldt 
immers het plan zoals dit is overeengekomen. Luidens artikel 1793 B.W.kan er in principe geen 
vermeerdering van de prijs gevorderd worden, noch onder voorwendsel van vermeerdering van 
de arbeidslonen of van de bouwstoffen, noch onder voorwendsel van verandering of vergrotingen 

                                                      
30 Zoals één van de verzekeringsmaatschappijen opmerkt, gaat het enkel om  
1)een aanneming tegen volstrekt vaste prijs,  
2) ten aanzien van overeenkomsten die de oprichting van een nieuw gebouw betreffen,  
3) waarvoor een vast en overeengekomen plan bestaat tussen de aannemer en de opdrachtgever. . 
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die in het plan zijn aangebracht, tenzij voor die veranderingen of vergrotingen schriftelijke 
toestemming is verleend, en de prijs ervan met de eigenaar is overeengekomen. 
 
Een juiste inschatting van de uit te voeren werken en de hiervoor benodigde (hoeveelheid van) 
materialen behoort normaliter tot de kerntaak van de architect, met name in zijn rol van raadgever 
van de bouwheer. Bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid van de architect/ontwerper bij 
een overschrijding van een redelijke raming uit te sluiten of onredelijk te beperken, kunnen 
bijgevolg onrechtmatig bevonden worden krachtens artikel 1.b) van de lijst in bijlage bij de wet 
vrije beroepen. 
 

a) Dit is onder meer het geval bij bedingen die de aansprakelijkheid te zeer beperken bij 
budgetoverschrijding te wijten aan een fout van de architect. 

 
Volgende bepaling houdt een duidelijke beknotting in van het recht op schadevergoeding 
wegens het niet-uitvoeren van één der essentiële verbintenissen van de architect en is in strijd 
met artikel 1.b) van de lijst bij de wet vrije beroepen. 
 
“In geval van budgetoverschrijding naar aanleiding van de uitvoering van de werken welke 
door een fout van de ontwerper is ontstaan, zal de hieruit voortvloeiende schade limitatief en 
forfaitair worden vergoed door afstand van het ereloon op het gedeelte van de prijs boven het 
overeengekomen budget.” 
 
 
b) Dit is ook het geval bij bedingen die, bij overschrijding van een bepaalde marge, de 

partijen het recht verlenen om de overeenkomst te beëindigen en de opzegvergoeding 
beperken. 

 
Bijvoorbeeld: 
 
“Indien deze ramingen, ondanks de aanpassingen, het vooropgestelde en reeds getoetste 
budget met meer dan 20% overschrijden hebben de opdrachtgever en de architect het recht 
het contract te verbreken, mits betaling van de reeds gemaakte kosten volgens de 
overeenkomst, zonder enige andere schadevergoeding.”  
 
Is de budgetoverschrijding het gevolg van een verkeerde inschatting door de architect en is de 
bouwheer als een gevolg hiervan ertoe genoodzaakt de overeenkomst te beëindigen, dan ligt 
de schade voor de bouwheer doorgaans hoger. 
 
c) In de bepalingen met betrekking tot het budget komt vaak ook een beding voor waarbij 

de ontwerper/architect zich het recht toekent om besparende maatregelen te nemen op 
andere onderdelen van het ontwerp.  

 
Bijvoorbeeld: 
 
“De opdrachtgever zal de ontwerper steeds de mogelijkheid geven om besparende 
maatregelen te nemen zelfs wanneer deze een wijziging van het bouwprogramma inhouden.” 
 
Dit beding leidt er vooreerst toe dat de ontwerper zich op die manier het recht toekent om 
eenzijdig in te grijpen in de contractsinhoud en het ontwerp eenzijdig aan te passen ter wille 
van een reden (budgetoverschrijding) die eveneens aan hem toerekenbaar kan zijn.. Dit valt 
onder  artikel 1.k) en 1.m) van de zwarte lijst. De architect kan krachtens een dergelijk beding 
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de kenmerken van de dienstverlening eenzijdig aanpassen of wijzigen. Dit kan in de praktijk 
leiden tot een vermindering in kwaliteit van het bouwprogramma. Daarnaast kan een 
dergelijk beding er ook hier toe strekken de wettelijke rechten van de consument op 
ongepaste wijze te beperken bij wanprestatie of gebrekkige uitvoering van de verbintenissen 
van de architect (artikel 1.b. lijst in bijlage wet vrije beroepen). 

 
 
 
 
IV. Bepalingen in verband met de aansprakelijkheid van de architect 
 
A. Algemeen 
 
De contractuele bedingen met betrekking tot een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid 
van de architect of een andere partij in geval van enige wanprestatie of gebrekkige uitvoering 
door de architect van één van diens contractuele verplichtingen vallen, zoals uit het hierna 
gegeven overzicht van verschillende clausules zal blijken, vooral te toetsen aan artikel 1.b) van de 
bijlage (de “zwarte lijst”) bij de wet vrije beroepen. 
 
In het licht van deze bepaling mag het beperken van de aansprakelijkheid (al of niet ‘in solidum’) 
mag naar het oordeel van de Commissie nooit tot gevolg hebben: 

- dat de architect de 10-jarige aansprakelijkheid (art. 1792 B.W.), die van openbare orde is, 
beperkt of uitsluit. 

- Dat de aansprakelijkheid voor persoonlijke opzettelijke fouten  wordt beperkt of 
uitgesloten; 

- Dat de architect zijn aansprakelijkheid voor één van diens essentiële contractuele 
verplichtingen op ongepaste wijze uitsluit of beperkt. Bedingen die bijvoorbeeld tot 
gevolg hebben dat de architect zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor iedere fout 
van de architect die medebepalend zou geweest zijn voor een gebrek inzake 
geluidsakoestiek, zijn in strijd met artikel 1.b) van de lijst bij de wet vrije beroepen. 
 
De Commissie wijst in dat opzicht vooral op hypotheses die niet gedekt zijn door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en waarvoor dan wel een contractuele uitsluiting 
bedongen is in het contract tussen de architect en zijn cliënt, de bouwheer. 

 
 
B. Bespreking van de verschillende aangetroffen clausules 
 
a) Draagwijdte van de door de architect uit te voeren controles- verwerking van materialen 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De controle houdt geen bestendig toezicht of leiding van de werken in en is een nazicht van wat 
de aannemer heeft uitgevoerd of op dat ogenblik uitvoert.  De controle op de uitvoering van de 
werken houdt enkel een  algemeen nazicht van de werken in, met uitsluiting van het permanent 
toezicht op de verwerking van de materialen, waarvoor de aannemer verantwoordelijk is. De 
ontwerper  kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten gevolge van 
zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of gewijzigd worden. De ontwerper is 
evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke vertraging te wijten aan of gevolgen van de 
weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen.” 
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De Commissie merkt vooreerst wordt dat deze bepaling voorkomt in de overeenkomst waarin 
tevens is bedongen dat de architect zijn opdracht heeft vervuld indien hij een minimum aantal 
keren de werf bezocht. Die bepalingen moeten dus samen worden gelezen. 
 
De Commissie heeft geen enkel probleem met de eerste zin die, zoals de organisaties terecht 
stellen, een contractuele weergave is van de vaste rechtspraak ter zake31: de controleverplichting 
is inderdaad geen toezichtsverplichting en houdt in dat de architect nagaat of de werken effectief 
conform de plannen worden uitgevoerd, en gelet op zijn vakkennis optreedt wanneer problemen 
bij de uitvoering rijzen en deze desgevallend oplost. 
 
Enkel de tweede zin van deze bepaling stelt probleem. Daar wordt bepaald dat het de aannemer is 
die verantwoordelijk is voor het permanent toezicht op de verwerking van materialen, en de 
ontwerper derhalve niet kan verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen (bijvoorbeeld 
afbraak of wijziging) van reeds uitgevoerde werken met op een gebrekkige wijze verwerkte 
materialen. 
 
De Commissie stemt ermee in dat de aannemer in principe aansprakelijk is voor de verwerking 
van de materialen (bijvoorbeeld het maken van cement, slecht gegoten beton). Het behoort echter 
aan de ontwerper om waar dit nodig is uitdrukkelijk voor te schrijven op welke manier bepaalde 
(ongebruikelijke) materialen dienen samengesteld en/of verwerkt te worden. Dit dient 
bijvoorbeeld te gebeuren wanneer de architect nieuwe materialen voorstelt. 
 
De bewoording “permanent toezicht op de verwerking van de materialen” is echter niet 
begrijpelijk. Buiten de omstandigheid dat de architect niet kan instaan voor de gevolgen van de 
weigering van de aannemer om zijn fouten te herstellen, worden eigenlijk twee hypotheses 
geregeld:  
1) de architect heeft enkel een algemene, en geen permanente controletaak op de uitvoering door 
de aannemer; 
2) hij kan niet controleren hoe de materialen verwerkt worden. 
 
 
b) Aansprakelijkheid bij aanbesteding van bepaalde deelaspecten aan gespecialiseerde firma’s 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De ontwerper draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor 
vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de controle op de werken met 
betrekking tot de gespecialiseerde studies 
. 
Zoals de gehoorde organisaties en maatschappijen terecht opmerken, dient een onderscheid 
gemaakt te worden naargelang de overeenkomst tot uitbesteding van bepaalde deelaspecten 
gesloten wordt tussen de opdrachtgever en de betrokken gespecialiseerde firma, dan wel of dit in 
opdracht van de architect gebeurt. De architect draagt uiteraard een grotere verantwoordelijkheid 
in het laatste geval. 
 
Als deze werken tot de taak (verbintenis) van de architect behoren en hij daarvoor een beroep 
doet op gespecialiseerde ondernemingen, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de prestaties – 
doorgaans het ontwerpen en realiseren van bepaalde speciale technieken- die deze door hem 
                                                      
31 Zie hoger, II.1.a) 
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aangestelde derden voor hem verrichten32. Zoals door het Hof van Cassatie werd verduidelijkt33, 
is hij niet enkel aansprakelijk voor de keuze die hij maakt (of die de opdrachtgever maakt met 
instemming van de architect) en dient hij de gespecialiseerde studies te coördineren met zijn 
algemene architectuurplannen, maar dient hij ook in te staan voor de fout van deze aangestelden 
indien hij deze kon vaststellen. 
 
Een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid indien de architect beroep doet op 
gespecialiseerde ondernemingen, die dus onder meer tot gevolg heeft dat zijn aansprakelijkheid 
uitsluit in gevolge een foute keuze, verkeerde coördinatie met het ontwerp, of voor zaken die hij 
gelet op zijn algemene vakkennis kon vaststellen, is in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de 
wet vrije beroepen. 
 
c) aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken 
 
Bijvoorbeeld:  
 
“De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de 
voorlopige oplevering. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze 
ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had 
of had moeten hebben van het gebrek.”  
 
In de rechtspraak wordt aanvaard dat de architect en de aannemer niet enkel aansprakelijk zijn 
voor de gebreken die vallen onder de 10-jarige aansprakelijkheid, doch ook voor de lichte 
verborgen gebreken (bijvoorbeeld waterinfiltratie, centrale verwarming, akoestiek).  
 
Voor zover men zich houdt aan de strikte interpretatie van het artikel 1792 B.W., zijn enkel de 
gebreken die de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen, gedekt door de 10-jarige 
aansprakelijkheid en zijn alle andere gebreken na één jaar niet meer gedekt. Zulks betekent 
bijvoorbeeld dat het niet-functioneren van de centrale verwarming die 25.000 € heeft gekost reeds 
na één jaar, niet meer gedekt is. 
 
Dergelijke beperkingen in de tijd zijn onrechtmatig in de zin van art. 1.b) bijlage Wet vrije 
beroepen. 
 
Daarentegen zullen dergelijke gebreken bij een ruime interpretatie van art. 1792 B.W. ook gedekt 
zijn gedurende een termijn van 10 jaar. De overige niet-gedekte gebreken zullen de lichte 
verborgen gebreken uitmaken (zoals deuren die niet goed sluiten).  
 
De Commissie besluit hieruit dat de beperking tot één jaar na de voorlopige oplevering van lichte 
gebreken die niet onder de 10-jarige aansprakelijkheid (art. 1792 B.W.) vallen, onrechtmatig is in 
de zin van artikel 1.b) van de bijlage bij de wet vrije beroepen.  
 
Een termijn van 3 jaren na de voorlopige oplevering van de opgesomde mogelijke gebreken, 
zoals voorgesteld door één van de gehoorde organisaties, lijkt de Commissie redelijker. 
 
d) aansprakelijkheid voor hinder uit nabuurschap 

                                                      
32 Zie tevens C.O.B. 20, 5 mei 2006, Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat, p. 11 
(punt B.3) 
33 Zie Cass. 3 maart 1978, Pas., I, p. 759-763 
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Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwerper nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit 
hoofde van hinder uit nabuurschap (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). 
 
Dit beding kan ertoe strekken dat de bouwheer zich nooit zou kunnen keren tegen de architect 
indien hij door zijn buur zou worden gedagvaard wegens hinder uit nabuurschap. Er wordt hierbij 
opgemerkt dat hinder uit nabuurschap in het algemeen uitgesloten wordt uit de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
In de mate aan de architect hieromtrent een fout zou kunnen worden aangerekend en het beding 
strekt tot uitsluiting van die fout, is dit beding in strijd met artikel 1.b) van de bijlage bij de wet 
vrije beroepen. De situatie zou anders zijn mocht er bepaald zijn dat de bouwheer die wordt 
aangesproken op grond van hinder uit nabuurschap zich enkel kan wenden tot de architect indien 
kan worden aangetoond dat een fout van de architect  de oorzaak is van de situatie die tot de eis  
van hinder leidt. Een dergelijke aanpassing wordt aanvaard door de gehoorde organisaties en 
maatschappijen. 
 
e) In solidum-gehoudenheid 
 

i) begrip: 
 
 
1. De in solidum-aansprakelijkheid van een architect samen met mede-aansprakelijken 
(aannemers, studiebureaus, e.a.) tegenover de schadelijdende bouwheer, wordt door de rechter in 
zijn vonnis vastgesteld, nadat hij geoordeeld heeft over de fouten van de onderscheiden “daders”, 
over de schade en over het oorzakelijk verband. Men spreekt dan ook beter van de “figuur van de 
in solidum-gehoudenheid”; er is pas echt “in solidum-aansprakelijkheid” als er een rechterlijke 
beslissing is geveld in die zin.    
 
Opdat een rechter de in solidum-gehoudenheid van diverse aansprakelijken zou toepassen ten 
voordele van de schadelijder, is een schade vereist die voortvloeit uit samenlopende, doch 
onderscheiden fouten, van verschillende daders. Er is, volgens het Hof van Cassatie, sprake van 
samenlopende fouten (fautes concurrentes) wanneer één enkele schade veroorzaakt wordt door de 
onderscheiden fouten van verschillende daders en elke fout noodzakelijk heeft bijgedragen tot de 
schade zoals zij zich heeft voorgedaanDe onderscheiden fouten van de onderscheiden daders 
lopen als het ware samen in één en dezelfde schade. Zonder de fout van elkeen, zou de schade 
zich niet op die wijze hebben voorgedaan.  
De in solidum gehoudenheid betekent dan concreet dat elke dader aansprakelijk wordt gesteld 
voor het geheel van de schade in zijn relatie tot de schadelijder. In hun onderlinge relatie moeten 
de mede-aansprakelijken trachten om het aandeel van elkeen aan te tonen in het ontstaan van de 
schade. Onderling hebben zij dus een regres of een verhaal zodat zij uiteindelijk maar betalen 
voor hun aandeel in de schade.  
 
Een architect die in solidum aansprakelijk gesteld wordt samen met een studiebureau en een 
aannemer, zal dus aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit zijn eigen fout, 
vermits de schade niet zonder zijn fout op dezelfde wijze zou zijn ontstaan. Heeft een architect 
een fout gepleegd die op zich alléén een welbepaalde schade heeft veroorzaakt die op generlei 
wijze mede veroorzaakt is door andermans fout, dan zal er geen in solidum gehoudenheid kunnen 
ontstaan en is hij alléén aansprakelijk voor die welbepaalde schade.   
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2. De in solidum-gehoudenheid is aanvaard sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 15 
februari 1974 34. Zij steunt op de regel dat elke verwekker van eenzelfde schade jegens het 
slachtoffer gehouden is tot de integrale vergoeding van de schade, ongeacht de zwaarwichtigheid 
van zijn fout. De figuur komt ook tegemoet aan  wens om aan de benadeelde een bijzondere 
waarborg toe te kennen bij pluraliteit van aansprakelijken: elke dader kan aangesproken voor het 
geheel door de schadelijder, terwijl de betalende dader nadien een verhaal moet uitoefenen tegen 
de mede-aansprakelijken. Dit verkleint het insolventierisico voor de schadelijder (door 
verschuiving naar de co-debiteurs) en biedt een processueel voordeel. 
 
 
Toelichting: 
 
Het Hof van Cassatie definieert in zijn arrest van 15 februari 197435 de in solidum 
aansprakelijkheid als volgt: 
 
« Wanneer een schade haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene 
personen en wanneer zonder de fout van een van hen de fouten van ieder van de anderen niet zou 
hebben volstaan om de schade te veroorzaken, is elk van hen, ook in geval van fout begaan in het 
vervullen van contractuele verplichtingen, jegens het slachtoffer gehouden de gehele schade te 
vergoeden ; het is hierbij niet vereist dat de rechter de onmogelijkheid zou vaststellen om de 
verhouding te bepalen waarin de fout van elk van de aangesproken partijen tot de schade heeft 
bijgedragen, noch dat het om een schending zou gaan die uit een zelfde contractuele verbintenis 
is ontstaan ». 
 
Het Hof van Beroep te Brussel36 bevestigt dat het hier gaat om een eigen fout van de architect:  
 
“Eu égard à la théorie de l’équivalence des conditions qui, dans notre système juridique régit la 
causalité entre une faute et un dommage, chacune des fautes qui a contribué à causer un même 
dommage est censée l’avoir, à elle seule causée. 
 
Lorsque des fautes concurrentes de l’architecte et de l’entrepreneur sont établies, la faute de 
chacun d’eux est la cause de l’entier dommage et chacun d’eux est tenu, à l’égard de la victime, à 
réparer intégralement. 
L’architecte est alors tenu de réparer la totalité du dommage qui résulte de sa faute, même si la 
faute de l’entrepreneur a également contribué à le causer. 
 
Dans ce cas, l’architecte ne supporte pas la réparation du dommage qui incombe à 
l’entrepreneur, mais répare exclusivement le dommage qui résulte des fautes qui lui sont 
personnellement imputables. »37 
 
 

                                                      
  34 Cass. 15 februari 1974,  R.W., 1973-74, p. 1715 e.v. met concl. Adv.-Gen. Dumon; , Pas., 1974, I, p. 
633; R.C.J.B., 1975, p. 239, met noot J.-L. Fagnart. Zie ook Cass., 2 oktober 1992, Limb. Rechtsl., 1993, 1-
8. 
35 Rev. crit., 1975, p. 229 
36 Brussel, 12 oktober 2001, J.L.M.B. 2002/17, p. 718 : verwerpt de exoneratie. 
37 Zie voor een ander voorbeeld van in solidum-gehoudenheid van een architect,  een producent en een 
verdeler van vezelplaten Gent 26 november 1993, R.W., 1994-95, 1438. Voor andere voorbeelden zie: R. 
KRUITHOF e.a., “Overzicht”, T.P.R., 1994, nr. 10. 
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ii) Voorbeelden van aangetroffen contractuele uitsluitingen m.b.t. de in solidum-
gehoudenheid 

 
 
Clausules die de Commissie aantrof: 
 
“Er is wederzijds aangenomen dat de ontwerper geen enkele aansprakelijkheid in solidum draagt 
met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de 
opdrachtgever.” 
 
« Indien de opdrachtgever een schade zou oplopen ingevolge samenlopende fouten van diverse 
bij de oprichting van het te ontwerpen gebouw betrokken partijen (architect, aannemer, 
leveranciers en fabrikanten van materialen, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren enz.) kan de 
opdrachtgever ieder betrokkene tot gehele vergoeding aanspreken indien zonder de fout van één 
van hen de schade zich niet zou voorgedaan hebben zoals ze in concreto voordoet 
(aansprakelijkheid in solidum). Partijen komen in afwijking hiervan uitdrukkelijk overeen dat 
dergelijke aansprakelijkheid in solidum tussen hen contractueel wordt uitgesloten zodat de 
opdrachtgever van de architect slechts schadevergoeding kan vorderen in de mate de fout van de 
architect de schade heeft veroorzaakt o.m. rekening houdend met de ernst van de fout van de 
architect en voor het overige zijn schade dient te verhalen op de overige betrokkenen die een fout 
begingen.” 
 
“L’architecte n’assume pas les conséquences pécuniaires des erreurs et fautes des autres 
intervenants à l’acte de bâtir. En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage, 
l’architecte sera tenu à réparer uniquement le dommage causé par sa faute à concurrence du 
pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. » 
 
 
“De architect is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor fouten begaan door andere bouwpartners”. 
 

iii) Bespreking geoorloofdheid: 
 

De regelen van de aansprakelijkheid  zijn  niet van openbare orde. Partijen kunnen er in principe 
in het gemene recht van afwijken in overeenkomsten.  
 
Contractuele uitsluiting van in solidum aansprakelijkheid brengt dan mee dat de rechter de 
regeling van de bijdrage van ieder van de veroorzakers van de schade, zoals zij t.o.v. mekaar 
zouden moeten bijdragen in de vergoeding, “naar voren schuift” in de beslissingen. De rechter  
zal dan degene die de in solidum aansprakelijkheid contractueel uitsloot in een overeenkomst met 
de partij die (nu) de schade lijdt,  individueel veroordelen tot een vergoeding waarvan de rechter 
meent dat die in het concrete geval passend en billijk is. 
 
 
Er worden kennelijk twee soorten van clausules gehanteerd ter afwijzing van in solidum 
aansprakelijkheid: 
 
1) bedingen waarbij men stelt enkel voor zijn eigen fouten aansprakelijk te zijn:  
 
“De architect is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten en draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor fouten begaan door andere bouwpartners”. 
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Zoals reeds hoger besproken, gaat het ook bij in solidum-aansprakelijkheid om een eigen fout, en 
betekent dit dus geen exoneratie voor fouten  die men niet zelf heeft begaan. Dit is ook het geval 
met de clausule waarin gesteld wordt dat de architect niet instaat voor de geldelijke gevolgen van 
vergissingen en fouten begaan door andere tussenkomende partijen in het bouwproces. 
 
2) bedingen waarbij men stelt dat de aansprakelijkheid in solidum bij samenlopende fouten 
wordt uitgesloten: 
 
“Partijen komen in afwijking hiervan uitdrukkelijk overeen dat dergelijke aansprakelijkheid in 
solidum tussen hen contractueel wordt uitgesloten zodat de opdrachtgever van de architect 
slechts schadevergoeding kan vorderen in de mate de fout van de architect de schade heeft 
veroorzaakt o.m. rekening houdend met de ernst van de fout van de architect en voor het overige 
zijn schade dient te verhalen op de overige betrokkenen die een fout begingen.” 
 
« En cas de fautes des édificateurs concourant au dommage, l’architecte sera tenu à réparer 
uniquement le dommage causé par sa faute à concurrence du pourcentage correspondant au 
degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. » 
 
« Il (l’architecte) n’assume aucune responsabilité ‘in solidum’ avec d’autres intervenants. » 
 
Wanneer de opstellers hiermee beogen dat zij slechts voor hun eigen fout kunnen aangesproken 
worden, is er geen probleem voor zover hun aandeel kan worden bepaald. 
Bij een in solidum aansprakelijkheid kan men deze opsplitsing nu echter niet maken gezien de 
fout van elkeen de schade heeft veroorzaakt in haar totaliteit. Maar ook dan leidt de clausule niet 
tot uitsluiting van aansprakelijkheid: de rechter die gevolg geeft aan de clausule die de in solidum 
aansprakelijkheid afwijst, bepaalt vervolgens zelf de vergoeding (ex aequo et bono) die moet 
worden betaald door wie zich op het voordeel van de afwijzing  van de in solidum 
aansprakelijkheid  beroept. 
 
Daarentegen is het wel zinvol om zijn eigen aansprakelijkheid te beperken, al dan niet bij 
samenlopende fouten. Maar een aansprakelijkheidsbeperking is slechts geldig indien men zich 
houdt binnen de wettelijke grenzen (zie hoger A. Algemeen).  
 

iv) Standpunt van de Commissie 
 

1) Draagwijdte van uitsluiting van in solidum-gehoudenheid 
 

Een contractuele uitsluiting van de in solidum-gehoudenheid (obligatio) gaat minder ver dan 
algemeen aangenomen. 
 
De Commissie merkt vooreerst op38 dat de bedingen inzake uitsluiting van ‘in solidum’-
aansprakelijkheid veelal verkeerd geïnterpreteerd worden.  
 
Ze wijst in dit opzicht op de volgende punten: 
 

- In solidum-aansprakelijkheid van een architect betekent niet dat hij aansprakelijk is voor 
fouten van andere actoren; de in solidum-aansprakelijkheid veronderstelt daarentegen 
steeds een fout van de architect zelf die, samen met andere fouten van andere actoren, de 

                                                      
38 Dit is reeds uitgebreid besproken hierboven, in punt iii). 



 26

schade mede veroorzaakt. Bedingen dat een architect enkel voor eigen fouten 
aansprakelijk is dus niet pertinent omdat dit strookt met onze regels van 
aansprakelijkheid.   

 
- Men kan de bevoegdheid van de rechter om op soevereine wijze de fouten te beoordelen, 

hun samenlopend karakter, en hun invloed op de schade (oorzakelijk verband), niet 
beperken. Een contractueel beding kan geen afbreuk doen aan deze soevereine 
beoordelingsbevoegdheid van de rechter. In voorkomend geval zal de rechter ex aequo et 
bono ieders deel bepalen van het herstel  dat  de schadelijder zal krijgen.. 

 
 

2) Duidelijkheid en begrijpelijkheid 
 
De Commissie merkt op dat de duidelijkheid en begrijpelijkheid van contracten vereist dat een 
klaar onderscheid moet worden gemaakt in de contracten tussen enerzijds het afwijzen van de in 
solidum aansprakelijkheid en anderzijds de aansprakelijkheidsbeperkingen, bijv. tot grove of 
opzettelijke fout. 
 
Het moet ook worden vermeden dat het afwijzen van de in solidum aansprakelijkheid de 
consument zou doen geloven dat hij niet de verschillende partijen die samen de schade kunnen 
hebben veroorzaakt in één geding kan aanspreken, maar dat hij integendeel verschillende 
procedures zou moeten instellen. 
 
 
f) aansprakelijkheid inzake budgetoverschrijding 
 
De bedingen met betrekking tot de budgetraming werden reeds besproken in rubriek II. Er wordt 
verwezen naar de bespreking in rubriek II. 
 
 
g) Aansprakelijkheid m.b.t. gebreken aan materialen 
 
Bijvoorbeeld:   
 
De ontwerper kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de 
verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking. 
 
Zoals werd opgeworpen tijdens de hoorvergaderingen, is de architect in de regel niet 
aansprakelijk voor de verborgen gebreken aan (te verwerken) materialen, en mag hij ervan 
uitgaan dat de materialen die gebruikt worden, aan de voorgeschreven normen voldoen. 
 
De Commissie stelt zich wel vragen bij de bewoording “opgelegde verwerking”, en verwijst in dit 
opzicht mede naar punt a) van de bespreking van de bepalingen in verband met de 
aansprakelijkheid van de architect. In de mate de architect een informatieverplichting heeft en/of 
specifieke instructies heeft gegeven m.b.t. bepaalde materialen in het lastenboek, draagt hij wel 
verantwoordelijkheid met betrekking tot verborgen gebreken die het gevolg zijn van een 
dergelijke tussenkomst. In dat geval is deze bepaling wel in strijd met artikel 1.b) van de lijst bij 
de wet vrije beroepen. 
 
 
h) Aansprakelijkheidsbeperking tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
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Bijvoorbeeld: 
 
De ontwerper voornoemd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van huidige 
overeenkomst verzekerd bij de maatschappij…en dit conform de bepalingen van het KB van 25 
april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 20 februari 1939 op de 
bescherming van het beroep van architect.  
 
De Commissie stelt vast dat in de haar voorgelegde contracten er doorgaans een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking voorkomt. De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar Advies op 
een modelovereenkomst dienstverlening advocaat39, waar dit soort 
aansprakelijkheidsbeperkingen reeds besproken werd. 
 
Wil de architect zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt beperken tot wat geldt in zijn 
beroepsaansprakelijkheidspolis, dan dient hij de cliënt duidelijk te informeren over de essentiële 
elementen van deze polis. De verzekerde risico’s, het maximumbedrag van de schadevergoeding 
en de belangrijkste uitzonderingen dienen hierbij duidelijk te worden meegedeeld zodat de cliënt 
op voorhand (voor het sluiten van de overeenkomst) kan weten op welke beperkingen hij kan 
stoten Om op de beperkingen van bepalingen van het verzekeringscontract een beroep te kunnen 
doen is verder vereist dat die bepalingen bij de overeenkomst met de cliënt zijn gevoegd. Een 
‘passieve’ verwijzing naar de omstandigheid dat een kopie van deze voorwaarden op eerste 
verzoek wordt overgemaakt aan de cliënt is in ieder geval niet voldoende om ze tegenstelbaar te 
maken aan de cliënt. 
 
i) kosten van juridische, technische en andere bijstand in geval van betwisting 
 
 
Bijvoorbeeld:  
De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering 
van deze overeenkomst elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en 
andere raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen 
schade.  De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en 
erelonen van juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij het bouwgebeuren betrokken zijn. 

 
Zoals deze clausule is geformuleerd, worden hier niet enkel de kosten volgende uit een 
gerechtelijke procedure, maar ook deze volgend uit een buitengerechtelijke of minnelijke regeling 
van betwistingen, voordat er eventueel sprake zou zijn van een gerechteljke procedure, geregeld. 
  
Wat de kosten van juridische bijstand bij een gerechtelijke procedure betreft, wijst de Commissie 
vooreerst op de strijdigheid van deze regeling met de regeling van artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek (rechtsplegingsvergoeding voor de in het gelijk gestelde partij).  
 
Wat de gehoudenheid voor kosten inzake ‘technische bijstand’ betreft waarop andere partijen een 
beroep hebben op gedaan, kán het principe dat iedere partij gehouden is tot haar eigen kosten 
voor de vaststelling van bepaalde vermeende onregelmatigheden, een beletsel of een 
belemmering van het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering uitmaken 
(artikel 1.q) van de lijst bij de wet vrije beroepen). De Commissie herinnert er in dit opzicht aan 
                                                      
39 C.O.B. 20, 5 mei 2006, “Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat”, p. 13-14 (B.6. 
Aansprakelijkheid). 
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dat de eerstelijns technische bijstandstaak (in het kader van de controle op de uitvoering van de 
werken) op de architect rust, en verwijst naar de bespreking van bedingen die ertoe leiden dat 
bepaalde wettelijke taken van de architect op de cliënt worden gelegd. 
 
De concrete omstandigheden waarin men een beroep doet op technische raadgevers, de noodzaak 
tot bepaalde technische vaststellingen, en de proportionaliteit (verhouding kost- meerwaarde) van 
een bepaalde tussenkomst, spelen een belangrijke rol bij de beoordeling. 
 
 
V. Stilzwijgend akkoord in bepaalde gevallen 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Van elk werfbezoek zal een genummerd verslag worden opgesteld dat aan alle belanghebbenden 
zal bezorgd worden. De mededeling per fax of e-mail geldt als bewijs van verzending.  
Afwezigheid van reactie binnen de 5 werkdagen geldt als definitieve aanvaarding.  
 
Een werfverslag zal normaal gezien enkel betrekking hebben op de stand van zaken van, en de 
vaststellingen naar aanleiding van, de uitvoering van de werken. Een efficiënte procedure voor 
het nazicht op de voortgang der werken is noodzakelijk, en in dat opzicht vervult een dergelijke 
contractsbepaling een nuttige functie. 
 
In de praktijk komt het echter voor dat tijdens de uitvoering ook wijzigingen van bepaalde 
overeengekomen werken (dienen te) worden voorgesteld, en het dus niet enkel gaat om 
vaststellingen en kleine technische aanpassingen. De bewoording “werfbezoek” is trouwens 
ruimer dan de term “werfvergadering”. 
 
De Commissie wijst opnieuw40 naar artikel 1793 van het B.W., dat hoewel van aanvullend recht, 
toch een richtsnoer is bij de beoordeling van het evenwicht in de respectieve rechten en 
verbintenissen van de contractspartijen. Bij aanneming tegen vaste prijs is voor veranderingen in 
principe een schriftelijke toestemming nodig. De Commissie wijst eveneens op de controletaak 
van de architect bij ieder werfbezoek: op hem wegen bepaalde verificatieverplichtingen tijdens 
het werfbezoek. De architect heeft tevens een actieve informatieverplichting: hij dient de cliënt 
uitdrukkelijk te wijzen op die punten die afwijken van een normale uitvoering van het 
bouwcontract. 
 
In de mate de procedure van goedkeuring bij afwezigheid van reactie binnen de 5 dagen ook 
betrekking zou hebben op essentiële wijzigingen aan de overeenkomst waarvoor de toestemming 
van de cliënt/bouwheer is vereist, vormt deze bepaling een inbreuk op de artikelen 1.k) en 1.m) 
van de lijst in bijlage bij de wet vrije beroepen. Met “essentiële wijzigingen” of “kenmerken” 
wordt gedoeld op de elementen van de overeenkomst die essentieel zijn vanuit het oogpunt van 
de consument. Belangrijke wijzigingen aan het bouwontwerp vallen hieronder. 
 
 
VI. Auteursrechten 
 
Bijvoorbeeld: 
 

                                                      
40 Zie ook de rubriek II. Budget. 
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1. Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de ontwerper alle intellectuele 
eigendomsrechten op de plannen, studies, voorontwerpen, en het werk. Hij heeft het exclusieve 
recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en 
van het werk. 
 
2. De architect geniet van de auteursrechten conform de Europese richtlijnen.  
Op zijn kosten mag hij zijn naam aanbrengen op het werk. 
 
Toelichting: 
 
Het auteursrecht, dat de ‘uitdrukking van een creatie’ beschermt kan, op architecten toegepast, op 
4 aspecten betrekking hebben: 
 

1. Paterniteitsrecht of het morele recht. 
 
Hier gaat het om het recht om het auteursschap kenbaar te maken. De auteur heeft dat recht. De 
wijze waarop het wordt uitgeoefend, kan worden geregeld bij overeenkomst. 
 

2. Recht op openbaarmaking, reproductierecht 
 
De architect bedingt hierbij dat hij het recht heeft om het werk te reproduceren. Hij kan hetzelfde 
ontwerp gebruiken voor een ander bouwwerk.  
 
 

3. documenten van het werk 
 
D.w.z. dat de architect zich het exclusief recht toeëigent om de documenten van het gebouw te 
gebruiken. De Commissie meent dat het totaal uitgesloten is dat een architect zich het recht 
toeëigent om met uitsluiting van anderen de plannen nadien te gebruiken voor werken die aan het 
bouwwerk zouden moeten worden gedaan. 
 

4. Het bedingen dat achteraf geen wijzigingen mogen worden aangebracht aan het ontwerp.  
 
Bijvoorbeeld: zelfs voor het planten van een boom is het akkoord van de architect nodig. Dit valt 
onder het auteursrecht, maar ook hier moet dit duidelijk bedongen worden. 
 
Toegepast op het eerste voorbeeld: 
 

Het reproductierecht wordt hier uitdrukkelijk bedongen, wat mogelijk is in de mate de 
bouwheer hier uitdrukkelijk wordt op gewezen. Er wordt echter ook gestipuleerd dat de 
architect als enige de documenten van het werk mag gebruiken (zie punt 3). Dit leidt tot 
een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de 
contractspartijen, en is strijdig met de algemene norm (artikel 7, § 2, van de wet vrije 
beroepen). 
 
Het tweede voorbeeld stelt geen enkel probleem. 

 
VII. Wijzigingen aan het ontwerp en financiële gevolgen 
 
 
Bijvoorbeeld: 
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Wanneer grondige wijzigingen door de opdrachtgever aan het programma worden aangebracht 
of zich voordoen aan de basisgegevens en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak 
zijnde definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ontwerper 
aanspraak maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden 
werk. 
 
Bespreking: 
 
Deze bepaling behandelt de financiële gevolgen van een aanpassing van het ‘ontwerp’ als een 
gevolg van grondige wijzigingen aangebracht aan de basisgegevens.  
 
Uit de bepaling blijkt niet duidelijk wie aan de oorsprong van deze wijzigingen ligt. Dit kan de 
opdrachtgever zijn (zoals uitdrukkelijk bedongen), maar het kan ook meer in het algemeen gaan 
om een wijziging aan de basisgegevens waarbij niet wordt verduidelijkt wie aan de oorsprong van 
deze wijziging ligt: als de ontwerper de oorzaak ervan is, kan dit niet.  
 
De term “basisgegevens” is bovendien niet duidelijk. Gaat het hier om de materiële uitvoering, de 
indeling van het gebouw, veranderingen aan de fundering? 
 
Door de auteurs van deze bepaling wordt verduidelijkt dat het hier gaat om de 
stedenbouwkundige vergunning enerzijds, en anderzijds wijzigingen die het gevolg zijn van 
uitgevoerde studies, zoals bijvoorbeeld de resultaten van een sonderingsverslag waaruit blijkt dat 
extra fundering nodig is. 
 
Besluit: 
 
In de besproken bepaling is de term “basisgegevens” onduidelijk en wordt ze beter gedefinieerd. 
Wat de oorzaak van de wijziging aan de basisgegevens betreft, zou best verduidelijkt worden dat 
deze niet aan de architect toerekenbaar mogen zijn. 
 
 
Voorstel tot aanpassing door de auteurs: 
 
De betrokken auteurs stellen daarom voor deze clausule als volgt te verduidelijken: 
“Wanneer grondige wijzigingen door de opdrachtgever aan het programma worden aangebracht 
of wijzigingen die zich voordoen ten gevolge van vereisten die worden opgelegd door de 
vergunningverlenende overheid of de studie van de bodem in de mate waarin zij niet aan de 
architect toerekenbaar zijn, en die als gevolg hebben dat de ingediende of in opmaak zijnde 
definitieve ontwerpen grondig herzien of gewijzigd moeten worden, kan de ontwerper aanspraak 
maken op een extra vergoeding voor dit als dusdanig niet meer dienstig geworden werk.” 
 
 

VIII. Termijnverlengingen 
 
In de onderzochte contracten komen bedingen voor die de architect/ontwerper het recht 
toekennen om een bijkomend ereloon te vragen bij verlenging van de uitvoeringstermijn van de 
werken, te wijten aan de aannemer of de opdrachtgever zelf. 
 
Bijvoorbeeld: 
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Indien een uitvoeringstermijn met ten minste zes maanden verlengd wordt door vertraging 
veroorzaakt door de opdrachtgever en / of de aannemer, mag de ontwerper een bijkomende 
ereloonvergoeding vragen aan de van kracht zijnde vergoedingen per uur op het ogenblik van de 
prestatie. 
 
Commentaar: 
 
1.  Zelfs al gaat het om vertragingen veroorzaakt door de opdrachtgever of de aannemer, toch 

dient de architect aan te geven op basis van welke elementen een bijkomende 
ereloonvergoeding verschuldigd is. 

 
 De volgende toevoeging wordt in dit opzicht aanbevolen: “…mag de ontwerper een 

bijkomende ereloonvergoeding vragen voor de hierdoor gecreëerde meerprestaties…” 
 

2.  De bijkomende vergoedingen in het geciteerde voorbeeld worden berekend volgens de “van 
kracht zijnde vergoedingen op het ogenblik van de prestatie”. 

 
Dit prijsbeding is onbegrijpelijk voor de tegenpartij in een contract waarbij een vijftal soorten 
vergoedingen aan bod komen waarvan sommige niet per uur berekend zijn. 

 
 
De Commissie besluit met betrekking tot dit punt dat de architect dient te verantwoorden waarop 
hij zijn bijkomende ereloonvergoeding grondt, en dient aan te geven op welke elementen hij dit 
bijkomend ereloon baseert.  
 
 
IX. Verplichtingen van de opdrachtgever 
 
a) verplichting tot kennisgeving van het uitzetten van het gebouw door de opdrachtgever 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever moet, vooraleer de werken aan te vatten, de ontwerper schriftelijk in kennis 
stellen van het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, het uitzetten van het gebouw 
door de aannemer en van de aanvang van de werken. 
 
De architect kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de uitvoering die hun 
oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving. 
 
Het uitzetten van het gebouw betreft de eerste materiële daad bij het oprichten van een gebouw. 
De juiste inplanting van het gebouw betreft een belangrijke handeling vanwege de aannemer, en 
is dus ook belangrijk in het kader van de taak tot controle op de uitvoering der werken door de 
architect. Algemener gesteld wordt van de architect verwacht dat hij zich op de hoogte houdt van 
de staat van de werkzaamheden. 
 
Door de gehoorde organisaties en maatschappijen werd in dit verband opgemerkt dat in veel 
gevallen enkel de bouwheer in kennis wordt gesteld, bijvoorbeeld inzake het afleveren van de 
stedenbouwkundige vergunning. In die gevallen is het bijgevolg nodig dat de architect door de 
bouwheer hiervan in kennis wordt gesteld. Er wordt evenwel erkend dat de aanwezigheid van de 
architect bij het uitzetten van het gebouw inderdaad onontbeerlijk is. 
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Wat de kennisgeving van de aflevering van beslissingen inzake ruimtelijke ordening betreft, wijst 
de Commissie evenwel op de nieuwe regelen ter zake in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook de architect zou krachtens deze nieuwe regelen mede worden ingelicht over het 
afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Dit is echter niet altijd het geval. 
 
De Commissie beveelt bijgevolg aan om in de tweede zin van het geschetste voorbeeld, en in alle 
gelijkaardige bedingen toe te voegen dat “[de architect niet aansprakelijk kan worden gehouden 
voor gebreken in de uitvoering die hun oorsprong vinden in feiten voorafgaand aan de 
schriftelijke kennisgeving] met betrekking tot beslissingen of handelingen waarvan hij geen 
kennis had”. 
 
 
b) keuze van bekwame uitvoerders door de opdrachtgever 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever stelt bekwame uitvoerders aan, die een bewijs van erkenning voor de hen 
toevertrouwde werken en van registratie kunnen voorleggen. Het onderzoek naar de geldigheid 
van de registratie en de controle ervan tijdens de uitvoering van de werken zijn ten laste van de 
opdrachtgever. Hij zal enkel werken met geregistreerde aannemers. Alle gevolgen van de niet-
registratie of van het verlies ervan zijn ten laste van de opdrachtgever. 
 
Er wordt door de gehoorde organisaties terecht op gewezen dat de architect enkel een 
adviesverplichting heeft omtrent de keuze van de aannemer, en hij dus niet aansprakelijk gesteld 
kan worden indien ondanks zijn raad, de bouwheer toch wil werken met een aannemer die werd 
afgeraden door de architect. 
 
De Commissie is niettemin van oordeel dat de omstandigheid dat de opdrachtgever volledig 
aansprakelijk wordt gesteld voor wijzigingen in het statuut en de solvabiliteit van de aannemer ná 
zijn keuze, en het feit dat de architect een adviserende rol heeft, ertoe leidt dat deze bepaling een 
kennelijk onevenwicht in de respectieve rechten en verplichtingen creëert ten nadele van de cliënt 
(art. 7, § 2, wet vrije beroepen). Iedere verantwoordelijkheid ter zake wordt namelijk op de 
bouwheer gelegd. 
 
c) verplichting om tijdig de nodige fondsen ter beschikking te stellen 
 
Bijvoorbeeld: 
« Le budget, hors taxes et honoraires, du maître de l’ouvrage correspond à une valeur de l’ordre 
de …Ce montant n’est donné qu’à titre indicatif et le maître de l’ouvrage reconnaît disposer en 
temps voulu du budget nécessaire pour financer les travaux ainsi que leur étude. » 
 
« De opdrachtgever verbindt er zich toe tijdig over de nodige fondsen te beschikken om deze 
overeenkomst en de aannemingsovereenkomsten na te komen. » 
 
Bespreking: 
 
In de onderzochte contracten komt doorgaans een strikte bepaling voor inzake de verplichting om 
als bouwheer tijdig de nodige fondsen ter beschikking te stellen teneinde de overeenkomst met de 
aannemer en de architect correct na te komen. Daarnaast worden de contractsbepalingen inzake 
het geraamde budget te soepel geformuleerd (zie rubriek II). In onderhavig voorbeeld wordt 
bijvoorbeeld gesteld dat het budget louter indicatief is, terwijl de bouwheer ten allen tijde tijdig 
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de nodige fondsen ter beschikking dient te stellen tot nakoming van de aannemingsovereenkomst 
en de overeenkomst met de architect. 
 
Besluit: 
 
De combinatie van enerzijds bedingen die bepalen dat het budget ‘indicatief’ is, en anderzijds 
bedingen die de verplichting om de nodige fondsen tijdig ter beschikking te stellen strikt 
formuleren, creëert een kennelijk onevenwicht in de zin van artikel 7, § 2, wet vrije beroepen. 
  
d) rol van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever komt niet rechtstreeks tussen in de opdracht van de ontwerper en geeft geen 
richtlijnen aan de uitvoerders zonder medeweten en instemming van de ontwerper. De 
opdrachtgever zal de aannemer in gebreke stellen wanneer deze de opmerkingen van de 
ontwerper niet opvolgt. 
 
Bespreking: 
 
Met betrekking tot de geciteerde bepaling oordeelt de Commissie dat deze bepaling op zich niet 
onrechtmatig is. Deze bepaling doet immers geen afbreuk aan de controletaak van de architect op 
de uitvoering van de werken.  
 
De Commissie wijst erop dat het aan de architect toekomt om de bouwheer instructies te geven 
teneinde de aannemer desgevallend in gebreke te stellen. 
 
 
X. Beëindiging van de overeenkomst 
 
 
Bijvoorbeeld: 
 
De opdrachtgever kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst beëindigen. Dan  
betaalt hij aan de ontwerper het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de  
gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20 % bedraagt van het ereloon 
verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de ontwerper en dit gezien de  
algemene kosten van het bureau. 
 
Bespreking: 
 
Bij beëindiging door de bouwheer is deze naast het ereloon voor de uitgevoerde werken, nog 
gehouden tot minimaal 20% van het ereloon verschuldigd voor het overblijvende deel van de 
opdracht van de ontwerper als vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en de geleden schade, 
in aanmerking nemende de algemene kosten van het bureau. 
 
Er kan geoordeeld worden dat deze bepaling de bevoegdheid toekent aan de opdrachtgever om de 
overeenkomst te beëindigen mits het betalen van een opzegvergoeding, zonder dat hiervoor enige 
motivering vereist is. Het gaat bijgevolg om een opzegbeding. 
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Of de bedongen opzegvergoeding een redelijke vergoeding vormt voor het nadeel geleden door 
de tegenpartij in gevolge het uitoefenen van dit beëindigingsrecht door de opdrachtgever, hangt 
vooral af van hoeveel er reeds betaald is in concreto. Er kan niet gesteld worden dat de bedongen 
opzegvergoeding in de regel kennelijk niet overeenstemt met het door de opzeg geleden nadeel. 
 
De Commissie wijst daarnaast op de regel dat de architect bij de uitoefening van dit recht niet 
kennelijk meer voordeel mag halen uit het verdwijnen van de overeenkomst dan bij de 
instandhouding van de overeenkomst. 
 
 
XI. Geschillenregeling, arbitragebedingen en toepasselijk recht 
 
a) Arbitragebedingen 
 

- Provinciale Kamers van de Orde (ereloon)  
 
Zoals hoger besproken, wordt krachtens de artikelen 18 en 19 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten aan de Provinciale Kamers (de Raden van de Orde) de 
bevoegdheid toegekend om toezicht te houden over de naleving van de Plichtenleer (art. 19), 
waarbij iedere inbreuk op wetten en reglementen ter bescherming van de titel en van het beroep 
van architect aan de Hoven en Rechtbanken worden medegedeeld. Artikel 18 van deze wet 
verleent de Raden de bevoegdheid om op gezamenlijk verzoek van de partijen het ereloon vast te 
stellen, en om de Hoven en Rechtbanken van advies te dienen over de wijze van vaststelling en 
het bedrag van de erelonen. Deze Raden kunnen dit ook ambtshalve doen, bij ernstige 
tekortkoming van de beroepsplicht. 
 
Deze bevoegdheid wordt soms weergegeven in de contractsvoorwaarden. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“Alleen de gewone rechtbanken zijn bevoegd om de geschillen tussen partijen te beslechten. 
Overeenkomstig de wet van 26 juni 1963, kan de Provinciale Raad van de Orde op verzoek van 
de partijen de geschillen over ereloon beslechten.”  
 
“Il est rappelé que la loi du 26 juin 1963 créant l’ordre des Architectes prescrit, en son article 
18, que le conseil de l’ordre: 

- fixe le montant des honoraires à la demande conjointe des parties. 
- Donne avis en matière d’honoraires à la demandes des Cours et Tribunaux. » 

 
 
Aangezien aan de cliënt de vrijheid gelaten wordt om geschillen over het ereloon in samenspraak 
met de architect al dan niet voor te leggen aan de Provinciale Raden, is er hier geen sprake van 
belemmering van het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering zoals 
bepaald in artikel 1.q) van de bijlage bij de wet vrije beroepen. 
 

- Arbitragebedingen 
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Naast de uitdrukkelijke keuzevrijheid in hoofde van de cliënt om zijn geschil al dan niet aan een 
buitengerechtelijk orgaan voor te leggen, wijst de Commissie op de minimale principes waaraan 
buitengerechtelijke rechtscolleges bij voorkeur dienen te voldoen41. 
 
b) Bevoegdheidsbedingen 
 
In veel van de onderzochte contracten komen bedingen voor die enkel de rechtbanken van de 
woonplaats van de architect bevoegd verklaren. Dergelijke bedingen kunnen strijdig bevonden 
worden met artikel 1.q) van de bijlage bij de wet vrije beroepen42. Er wordt in dit opzicht aan 
herinnerd dat de architect in essentie een dubbele opdracht heeft: een ontwerpopdracht, en een 
controleopdracht. Voor wat geschillen betreft die betrekking hebben op de controle op de 
uitvoering van het bouwwerk, kan dit naar omstandigheden een kennelijk onevenwicht creëren 
tussen de respectieve rechten en verplichtingen in de zin van artikel 1.q) van de bijlage bij de wet 
vrije beroepen. 
 
Bijvoorbeeld: 
“En cas de recours en justice, seuls les Tribunaux de Bruxelles en langue Française sont 
compétents.” 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 

                                                      
41 Zie o.m. C (2001), 1016, Aanbeveling van de Commissie van 4 april 2001 met betrekking tot de 
beginselen voor de buitengerechtelĳke organen die bĳ de consensuele beslechting van 
consumentengeschillen betrokken zĳn, P.B.E.G., nr. L 109 van 19 april 2001, p. 56-61. 
42 Er wordt hierbij verwezen naar de evolutie ter zake, en met name naar het arrest van het Europese Hof 
van Justitie van 4 juni 2009 (arrest “Pannon”), zaak C-243/08, inz. dictum 3 en ov. 36-44. 
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