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Een belangrijke beslissing

Bouwen is een belangrijke beslissing. En het is zeker raadzaam zich 
te bezinnen vooraleer eraan te beginnen en de tijd te nemen om 
inlichtingen in te winnen.

Er bieden zich verschillende formules aan, waaruit de bouwheer een 
keuze zal moeten maken; één van die formules is een beroep doen op 
een algemeen aannemingsbedrijf, wat heel wat voordelen biedt.

Ook het Charter van de Bouwers van Individuele Woningen, dat 
een twintigtal jaren geleden werd opgericht door de Federatie van 
Algemene Bouwaannemers, biedt belangrijke waarborgen aan de 
bouwheren; de ondernemingen die het Charter ondertekenden 
hoeven immers niet enkel te voldoen aan een reeks vooraf bepaalde 
voorwaarden, maar bovendien gaan zij een aantal verbintenissen aan, 
zoals die van de wet Breyne na te leven.

U vindt dienaangaande in deze brochure meer inlichtingen. Onze 
Federatie en haar leden staan te uwer beschikking.



HET ALGEMEEN 
AANNEMINGSBEDRIJF



DE ALGEMENE BOUWAANNEMER: 
DE OPLOSSING

Het algemeen aannemingsbedrijf kan worden gedefinieerd als een 
onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om alle 
bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de algemene aannemer 
verzorgt, voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een 
overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk.

De algemene aannemer globaliseert en coördineert dus alle 
bouwactiviteiten noodzakelijk voor de realisatie van een bouwwerk.

Dit is een totaal andere formule dan een beroep doen op een coördinator 
van werken, die zich ertoe beperkt de bouwheer in contact te brengen 
met de verschillende aannemers, maar die zelf geen verantwoordelijkheid 
opneemt voor de uitvoering van de werken.

Werken met een algemene aannemer is totaal verschillend, want deze is 
volledig verantwoordelijk voor alle uitgevoerde werken.

De algemene aanneming betekent eveneens voor de bouwheer een 
aanzienlijke vereenvoudiging van de te nemen stappen; het is een vakman 
die ze op zich neemt en die een “eindproduct” aflevert, terwijl hij perfect 
het overeengekomen programma, prijs en termijn in de hand houdt.



DE KENMERKEN VAN 
DE ALGEMENE AANNEMING

1. Eén enkel contract, één enkele gesprekspartner

Door een beroep te doen op een algemeen aannemingsbedrijf, zal de 
opdrachtgever slechts met één gesprekspartner moeten onderhandelen, 
namelijk de ALGEMENE AANNEMER, aan wie hij de zorg toevertrouwt om 
het gebouw te realiseren en om alle bouwwerkzaamheden te coördineren.
De kandidaat-eigenaar sluit dus één enkel contract af met de algemene 
aannemer, die zijn enige medecontractant zal zijn. Het is ook op hem dat 
de opdrachtgever een beroep zal doen voor raadgevingen of eventuele 
problemen tijdens of zelfs na de uitvoering van de werken.

2. Slechts één persoon aansprakelijk

Overeenstemming tussen de uitvoering van het ontwerp, naleving 
van de globale prijs en van de uitvoeringstermijn van de werken: de 
bouwheer zal slechts met één verantwoordelijke te maken hebben 
en zal niet geconfronteerd worden met de vervelende situatie dat de 
verantwoordelijkheden verdeeld zijn over de verschillende aannemers die 
de werken uitvoeren.

3. Een optimale coördinatie

De coördinatie van de technische aspecten en van de opeenvolging 
van de verschillende aannemers met het oog op de naleving van de 
uitvoeringstermijn gebeurt op die wijze onder optimale omstandigheden, 
omdat het algemeen aannemingsbedrijf gewoonlijk werkt met dezelfde 
aannemers en vertrouwd is met de coördinatie van werken.

4.  Geen financiële verrassingen

De prijsofferte van de algemene aannemers is een globale prijs, die 
alle werken, zowel de ruwbouw als de afwerking, omvat alsmede de 
coördinatiekosten;  zo beschikt de bouwheer van in het begin over een 
betrouwbare globale kostenraming en heeft hij een vrij nauwkeurig beeld 
van het budget dat hij dient te voorzien. Bovendien is ook de vergelijking 
tussen de offertes en bijgevolg de keuze van de onderneming veel 
gemakkelijker.



5. Een kortere uitvoeringstermijn

De afwerking is inbegrepen in een globale planning die de algemene 
aannemer vooraf heeft uitgewerkt en waarvoor hij de volledige 
verantwoordelijkheid op zich neemt, zelfs indien een van de 
onderaannemers eventueel in gebreke zou blijven. 

De risico’s op vertraging(en) bij de uitvoering van één onderde(e)l(en) van 
de werken, die de vooropgezette planning flink in de war kunnen sturen 
en tot een aanzienlijke vertraging kunnen leiden, zijn bijgevolg heel wat 
geringer en worden in ieder geval ten laste genomen door de algemene 
aannemer.

6. De veiligheidscoördinatie

In verband met de verplichtingen van de reglementering inzake veiligheid 
op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, kan worden opgemerkt dat de 
algemene aannemer vaak, om niet te zeggen altijd, bereid en in staat is 
om in te staan voor de coördinatie van de veiligheid bij de uitvoering van 
de werken.

7. De wet Breyne

Indien het gaat om de bouw van een individuele woning, zal de bouwheer 
een nog heel wat betere juridische bescherming genieten, aangezien de 
wet Breyne van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop 
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen hierop van toepassing is. 
In ons rechtsbestel is dit de enige wet tot bescherming van de bouwheren; 
zij is enkel van toepassing wanneer gebouwd wordt volgens de formule 
van de algemene aanneming, en dus niet wanneer er gebouwd wordt in 
afzonderlijke loten.

8. Er zij tot slot aan herinnerd dat sedert het Koninklijk Besluit van 29 
januari 2007 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2007), het beroep van 
algemeen aannemer enkel mag worden uitgevoerd door de houders van 
een vestigingsattest  van het beroep van algemeen aannemer.

KORTOM, TIJDWINST, ENERGIEBESPARING EN FINANCIELE WINST, … 
voor de bouwheer die vaak over onvoldoende tijd beschikt en niet 
noodzakelijk beschikt over de bekwaamheid om een bouwplaats te 
coördineren en last but not least, een betere juridische bescherming, 
in geval van de bouw van een woning.



HET CHARTER VAN 
DE BOUWERS VAN 

INDIVIDUELE WONINGEN



DOELSTELLINGEN VAN HET CHARTER

Het initiatief tot het oprichten van het Charter ging in 1989 uit van 
een kleine groep bij de FABA aangesloten woningbouwers die werden 
geconfronteerd met de aanwezigheid op de bouwmarkt van een 
aantal minder ernstige ondernemingen die misbruik maakten van de 
goedgelovigheid van hun klanten en weigerden hun verantwoordelijkheid 
op te nemen. 

Het was dan ook noodzakelijk de markt te saneren en de eerlijke en 
betrouwbare ondernemingen op het voorplan te plaatsen: ziedaar de 
reden waarom het Charter van de Bouwers van Individuele Woningen 
in het leven werd geroepen, zodanig dat dit een referentie, een 
kwaliteitslabel werd.

Na twintig jaar werking en te oordelen naar het aantal inlichtingen dat 
dagelijks aan het secretariaat van de Federatie worden gevraagd en naar 
de artikels die regelmatig in de pers verschijnen, mag men stellen dat het 
Charter zijn doel heeft bereikt en een label is geworden dat kan rekenen 
op steeds meer aandacht van het publiek.

Momenteel telt het Charter een honderdtal ondertekenaars.

Dat is  weinig in verhouding tot het totaal aantal woningbouwers, maar 
100 aannemers die beantwoorden aan vrij restrictieve criteria en die 
vrijwillig tamelijk dwingende verbintenissen hebben aangegaan, dat 
verdient in het licht te worden gesteld.



TOETREDINGSVOORWAARDEN EN 
VERBINTENISSEN VAN HET CHARTER

De toetredingsvoorwaarden tot het Charter zijn de volgende: 

•  lid zijn van de Federatie van Algemene Bouwaannemers;
•  geregistreerd zijn in de zin van het Koninklijk Besluit van 
 26 december 1998;
• erkend zijn in categorie 2D, overeenkomstig de wet van 20 maart 1991 

betreffende de erkenning van de aannemers.

Door de invoering van deze laatste voorwaarde bewijzen de beheerders van 
het Charter eens te meer dat het hen menens is. Deze eis om minimaal in 
de klasse 2 erkend te zijn werd ingevoerd, aangezien de wet van 20 maart 
1991   geen enkele voorwaarde meer stelt inzake technische, economische 
en financiële mogelijkheden van een onderneming voor het verkrijgen van 
een erkenning in klasse 1.
 

Daar het de bedoeling is het Charter enkel open te stellen voor bedrijven 
die een aantal waarborgen bieden, werd bijgevolg beslist dat een 
onderneming slechts tot het Charter kan toetreden wanneer zij over 
een erkenning beschikt in categorie D met minimaal klasse 2; dit houdt 
in dat deze ondernemingen onderworpen zijn aan de controle van de 
Erkenningscommissie, die toekijkt op de economische, financiële en 
technische middelen van de onderneming.

Bovendien nemen de ondernemingen-ondertekenaars van het Charter 
een aantal verbintenissen op zich, waaronder de naleving van de wet 
Breyne van 9 juli 1971, van de overeengekomen prijs en termijn en van de 
principes inzake beroepsethiek.



CONTROLE VAN DE VERBINTENISSEN VAN DE 
ONDERTEKENAARS VAN HET CHARTER

Het staat vast dat deze verbintenissen van de ondertekenaars van het 
Charter dienen te worden gecontroleerd, wil men aan het Charter enige 
geloofwaardigheid geven. Bijgevolg werd een Toezichtcommissie in het 
leven geroepen om deze controle uit te voeren.

Om de objectiviteit van deze Commissie te waarborgen, werd beslist 
ze open te stellen voor personen van buiten de beroepsorganisatie; zij 
is bijgevolg niet enkel samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
aannemers, maar ook uit een lid van de Nationale Raad van de Orde van 
Architecten en een vertegenwoordiger van een verbruikersorganisatie.

Tevens werd het noodzakelijk geacht het voorzitterschap toe te 
vertrouwen aan een eminente persoonlijkheid uit de bouwwereld en/of 
een magistraat, een totaal onafhankelijk persoon. 

De heer DUPLAT, erevoorzitter van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen en erevoorzitter van de Erkenningscommissie, voldoet 
perfect aan deze beide voorwaarden en neemt het voorzitterschap van de 
Commissie op magistrale wijze waar.

De Toezichtcommissie

De toetreding tot het Charter is niet enkel een eenvoudige formaliteit; 
de leden ervan dienen immers zowel een preventieve controle als een 
controle a posteriori te ondergaan.

 
Preventieve controle

Wanneer een onderneming een aanvraag indient om te kunnen 
toetreden tot het Charter, gaat de Toezichtcommissie vooreerst na of 
de vooropgestelde toetredingsvoorwaarden wel degelijk zijn vervuld. 
Laten wij ze nog even in herinnering brengen: lid zijn van de Federatie, 
geregistreerd zijn en ten minste erkend zijn in de categorie 2D.



Welke reputatie geniet de onderneming binnen de sector? De leden van 
de Commissie worden verzocht de anderen mee te delen wat ze over de 
betrokken onderneming weten.

Essentieel is evenwel dat de Commissie in zekere zin een preventieve 
controle verricht door gedetailleerd de modelaannemingsovereenkomst 
van de onderneming te onderzoeken.

Wanneer wordt vastgesteld dat de wet Breyne op een of ander punt 
niet wordt nageleefd, wordt de onderneming verzocht de gebruikte 
overeenkomst te wijzigen. Doet zij dat niet, dan zal haar aansluiting 
worden geweigerd.

Zo werden een aantal toetredingsaanvragen niet in aanmerking genomen 
omdat de betrokken onderneming geen gevolg gaf aan het verzoek om de 
door haar gebruikte overeenkomst op een of ander punt te wijzigen. 

Een andere mogelijkheid is dat de onderneming die het Charter tekent, 
zich ertoe verbindt gebruik te maken van de modelovereenkomst van de 
beroepsorganisatie, die vanzelfsprekend beantwoordt aan de wet Breyne.

Controle a posteriori

Naast deze preventieve controle verricht de Commissie ook controle a 
posteriori en zij doet zulks wanneer een opdrachtgever een klacht indient 
en grieven aanvoert tegen een lid van het Charter, meer bepaald wanneer 
de wet Breyne van 9 juli 1971 wordt overtreden.

Zodra een particulier een klacht indient bij de Commissie – de klacht is 
kosteloos en vergt enkel een brief -  vat deze laatste het onderzoek aan en 
hoort zij de partijen.

De Commissie verklaart zich nochtans onbevoegd wanneer de voorlopige 
oplevering al heeft plaatsgehad en/of wanneer één der partijen al een 
rechtsvordering heeft ingespannen voor de rechtbank.



Na de klacht te hebben onderzocht, neemt de Commissie een beslissing.  
Wanneer zij acht dat de klacht gegrond is, verzoekt zij de aangesloten 
onderneming een einde te stellen aan de onwettige handeling en het 
nodige bij te sturen voor de toekomst. Doet zij dit niet, dan wordt zij uit de 
lijst van de leden van het Charter geschrapt.

De Commissie is bovendien ook bevoegd om een bemiddelende rol te 
spelen, wat de partijen de mogelijkheid biedt een verslechtering van hun 
betrekkingen en een eventuele – lange, dure en uiteindelijk voor beide 
partijen steeds nadelige - procedure voor de rechtbank te voorkomen.

Indien de onderneming lid is van het Charter, is het bijgevolg mogelijk 
een beroep te doen op de Toezichtcommissie, die dan zal optreden als 
verzoeningsorgaan tussen de partijen.  Voorwaarde voor deze tussenkomst 
is echter wel dat het geschil niet van zuiver technische aard is, dat het 
gaat om een geschil in het kader van de wet Breyne en dat het nog niet 
aanhangig werd gemaakt bij de Rechtbank.

Op die wijze is een snelle oplossing van een bouwgeschil mogelijk, zonder 
andere formaliteiten dan een eenvoudige brief en zonder kosten.

DE TOETREDING VAN EEN ONDERNEMING 
TOT HET CHARTER SCHEPT BIJGEVOLG 

ONBETWISTBAAR EEN VERMOEDEN VAN 
BETROUWBAARHEID EN ERNST, 

ZODAT DE KANDIDAAT-BOUWERS ER ZEKER 
ALLE BELANG BIJ HEBBEN EEN BEROEP TE DOEN 

OP EEN LID VAN HET CHARTER.
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