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WET PEETERS-BORSUS (BS 09/06/2017)

WAT LEGT DE WET OP QUA VERZEKERINGSPLICHT?

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

• Definitief vergund na 30/06/2018

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

• Wettelijk verplichte tussenkomst 
architect
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VOOR WELKE AANSPRAKELIJKHEID?

Tienjarige aansprakelijkheid conform art.1792 en 2270 BW

Voor soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid die soliditeit of stabiliteit in gevaar 

brengt

Voorbeelden: instorting, zware zetting funderingen, waterdichtheidsproblemen 

met gevolgen soliditeit

Dus niet: 

• tijdens ontwerp en bouwfase

• lichte verborgen gebreken: akoestiek, mosvorming/verkleuring gevels, scheuren 

door zetting materialen, barstvorming/blaasvorming vloeren, condensatie
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WIE MOET VOLGENS DE WET PEETERS-BORSUS VERZEKERD

WORDEN?

Architecten

Aannemers: 

• Wel: algemene aannemer, fundering, ruwbouw, dakstructuur, gevelwerken & 

buitenschrijnwerk 

• Niet: aannemers binnenafwerking, sanitaire installaties, verwarming, schilders, 

vloerders, binnenschrijnwerk, …

• Twijfelgeval: loodgieterij, elektriciteitswerken
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WIE MOET VOLGENS DE WET PEETERS-

BORSUS VERZEKERD WORDEN?

Andere dienstverleners:

• Wel: stabiliteitsingenieur

• Niet: bouwpromotor, interieurarchitect, 

veiligheidscoördinator, ...

• Twijfelgeval: ingenieur technieken

× Ambtenaren
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OP WELKE PROJECTEN SLAAT DE VERZEKERINGSPLICHT?
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WAT ZIJN HIERVOOR DE VERZEKERINGSOPLOSSINGEN?

• De individuele polis Burgerlijke aansprakelijkheid: geïntegreerde oplossing voor 

1 bouwactor (zie schema)

• De Globale Tienjarige Woningbouw: waarborgt de tienjarige van alle 

verzekeringsplichtige bouwpartners (ontwerpers én aannemers)

• De Tienjarige Woningbouw aannemers: waarborgt de tienjarige van alle 

aannemers gesloten ruwbouwwerken

• De Enige Werf: waarborgt de volledige aansprakelijkheid (BA én tienjarige) voor 

de volledige duur van het project voor een samenwerkingsverband van 

ontwerpers 
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STANDAARDPOLIS
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VERZEKERINGSBEWIJS DOOR ATTEST

Aanvaarding werken

• Dekking gedurende tien jaar zonder opzegmogelijkheid

• Alle bouwpartners dienen ten laatste voor de start van de werken hun 
verzekeringsattest aan de architect te bezorgen
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NIEUW: CONTROLEPLICHT OP VERZEKERINGSATTESTEN

▪ Ten laatste voor de start van de werken

▪ Architect verantwoordelijk voor het voorleggen van het attest, niet de 

inhoud

▪ Verzekeraars laden attesten op in Datassur

▪ Geen attest van bouwpartner? Bouwheer inlichten en vragen de 

bouwpartner te weigeren op de werf

▪ Bijkomende administratie
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NIEUW: 

= Digitaal overzicht van je verzekeringen bij Protect

= Snelle manier om je eigen attest tienjarige woningbouw op te vragen en te 

archiveren

= Beheer attesten van je bouwpartners en vergemakkelijking van je 

controletaak

= Synchronisatie met de jaarlijkse aangifte
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EERSTE INGEBRUIKNAME

• www.protect.be → MyProtect

• Inloggen met logingegevens (zie briefwisseling)

• Wijzigen wachtwoord (login = klantennummer Protect)

• Goedkeuren van gebruiksvoorwaarden

• De twee luiken zijn enkel toegankelijk voor wie de 

verzekeringsvoorwaardenWet Peeters-Borsus heeft aanvaard
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http://www.protect.be/
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Polissen »: wat zie je?

→ Overzicht van je polissen en hun bijzondere voorwaarden

→ Overzicht eventuele schorsingsperiodes, jaarlijkse aangiftes, kwitanties, 

verzekeringsattesten

→ Contactgegevens van je dossierbeheerder en makelaar
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Polissen »: wat kan je doen?

→ Invullen en doorzenden van je jaarlijkse werfaangifte

→ Aanvragen van jaarlijks verzekeringsattest voor Orde

→ Aanvragen van eigen attesten tienjarige woningbouw
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Polissen »: de jaarlijkse aangifte

Tijdsbesparing door synchronisatie met eerder ingegeven projecten
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Schades »: wat zie je?

• Overzicht van je lopende en afgesloten schadedossiers

• Belangrijkste parameters van het schadedossier: namen advocaat, expert, 

soort schade, status

• Contactgegevens van je schadebeheerder

« Schades »: wat kan je doen?

• Digitale schadeaangifte
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Offertes »: wat zie je?

• Overzicht van je aangevraagde offertes + detail

« Offertes »: wat kan je doen?

• Nieuwe offerte aanvragen: snel en efficient

• Onafgewerkte offerteaanvraag vervolledigen
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Bibliotheek »: 30 jaar kennis en ervaring
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Bibliotheek »: 30 jaar kennis en ervaring

• Modelcontracten: architect / bouwheer, EPB, VC, 

samenwerkingsovereenkomst, buitenland

• Modelclausules: lastenboekclausules ABR, arbeidsongevallen, overname

opdracht, …

• Modeldocumenten: statuten, PV van oplevering, brief ingebrekestelling, …  
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“MIJN VERZEKERINGEN”

« Bibliotheek »: 30 jaar kennis en ervaring

• FAQ: schadeaangifte, je polis BA, de aangifte, nazicht

aanbestedingsverslagen, EPB, …

• Naslagwerken seminaries: powerpoints en syllabi van eerdere infosessies

• Bulletins: een archief van alle bulletins

• Algemene voorwaarden van je BA polis
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DIT LUIK IS ENKEL EN ALLEEN DOOR U CONSULTEERBAAR, PROTECT KAN DEZE GEGEVENS

NIET INKIJKEN
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Attesten »: wat zie je?

→ Archief van je eigen attesten tienjarige woningbouw

→ Details bekijken van je attesten tienjarige woningbouw
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Attesten »: wat kan je doen?

→ Het attest tienjarige woningbouw downloaden

→ Een nieuwe attestaanvraag starten op basis van een eerder aangemaakte of 

nieuw aan te maken werf

→ De gekoppelde werf beheren
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Attesten »: wat kan je doen?

→ Een nieuwe attestaanvraag starten: algemene administratieve info
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Attesten »: wat kan je doen?

→ Een nieuwe attestaanvraag starten: info over de werf

29



“MIJN WERFATTESTEN”

« Attesten »: wat kan je doen?

→ Een nieuwe attestaanvraag starten
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat zie je?

→ Overzicht van je aangemaakte werven

→ Een kleurcode die aangeeft of je bouwpartners/onderaannemers in orde

zijn met hun attest tienjarige woningbouw
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat zie je?

→ Detail van de werf: algemene werfinfo
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat zie je?

→ Detail van de werf: info over je bouwheer en je bouwpartners
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat kan je doen?

→ Een nieuwe werf aanmaken

→ Een bestaande werf beheren

→ De werfgegevens exporteren naar je jaarlijkse werfaangifte
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat kan je doen?

→ Je bouwheer informeren over het bestaan van een ABR verzekering of een

verzekeringTienjarige Woningbouw Aannemers
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat kan je doen?

→ Ingave met welke bouwpartners / onderaannemers je werkt en wat hun 

functie is

→ Kleurcode helpt je met je controletaak
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Werven »: wat kan je doen?

→ Opvragen en archiveren van de attesten tienjarige woningbouw van je 

bouwpartners / onderaannemers

→ Je bouwpartner informeren over het bestaan van een verzekering

TienjarigeWoningbouw Aannemers
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Relaties»: wat zie je?

→ Een digitaal adresboek van je professionele relaties

→ Op welke werven deze relaties actief zijn

→ Een kleurcode die aangeeft of deze relaties in orde zijn met hun attesten

tienjarige woningbouw
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“MIJN WERFATTESTEN”

« Relaties»: wat kan je doen?

→ Een nieuwe relatie aanmaken om later eenvoudig je partners te selecteren

39



Protect is meer dan jouw verzekeraar:

• Studiedienst met juridisch advies

▪ Nazicht contracten

▪ Vragen m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid

• Opleiding en preventie

▪ Protect Bulletin

▪ Seminaries i.k.v. preventie

• Klantenluik My Protect

▪ Kennisbibliotheek met modeldocumenten, verzekeringsattesten, online aangifte

• Persoonlijke benadering en gespecialiseerd beheer

▪ Eigen persoonlijke beheerder voor schade/productie

▪ Eerstelijnsadvies door inhouse juristen en experten


