
 
 

KOPEN OF VERKOPEN ONDER DE WET BREYNE 
 

De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer van 

een huis of appartement en de koper van een te bouwen appartement of woning (verkoop 

op plan - aanneming sleutel op de deur) een uitgebreide bescherming op verschillende 

vlakken (zie hieronder). Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van 

afwijken.  

 

Voorwaarden: wanneer is de Wet Breyne van toepassing? 

De wet Breyne is in België van toepassing als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

 Het huis of appartement dat gebouwd wordt, is bestemd als huisvesting, eventueel 

in combinatie met een professionele activiteit. De wet Breyne is niet van toepassing 

op vakantieverblijven en winkelpanden. 

 De verkoper, promotor of aannemer verbindt zich tot het bouwen, laten bouwen of 

verschaffen van een woning volgens een sleutel-op-de-deur of koop-op-plan concept. 

Het gaat hier over één unieke persoon die verantwoordelijk is voor dit engagement. 

 Als koper ben je verplicht om één of meerdere stortingen te doen vooraleer het 

gebouw voltooid is. Indien je de aankoop- of aannemingssom pas na de voltooiing 

betaalt, is deze woningbouwwet niet van toepassing. 

Financieel 

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt er een vooraf vastgestelde totaalprijs 

afgesproken. Het voorschot mag maximaal 5 % van de totale prijs bedragen.  

Er gelden ook strikte betalingsmodaliteiten. Het saldo is opeisbaar in schijven die niet hoger 

mogen liggen dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken. In geval van verkoop van een 

bouwgrond is de prijs slechts opeisbaar bij het verlijden van de authentieke akte. Bij de 

notariële akte is dus het saldo van de grondwaarde betaalbaar, te verhogen met de 

registratierechten, de kosten voor de opmaak van de notariële akte en het aandeel van de 

constructies die op dat moment zijn afgewerkt, te verhogen met de BTW. Concreet betaalt u 

dus steeds slechts hetgeen fysiek aanwezig is, namelijk uw aandeel in de grond en het deel 

van de werken die voltooid zijn. Naarmate de werken vorderen worden er tenslotte facturen 

opgemaakt voor iedere afgewerkte schijf. Zo wordt de betaling van de totale aankoopsom 

gespreid in de tijd en hoeft u niet in één keer de volledige som op tafel te leggen. 



 
 

Waarborg 

Er wordt bovendien een verplichte waarborg voorzien door de bouwheer ten gunste van de 

koper of opdrachtgever die kan gaat tot 100%. Deze waarborgregeling beschermt de koper 

tegen het financieel onvermogen van de promotor/aannemer die een koper zou opzadelen 

met een onafgewerkt goed. 

Bij erkende aannemers is dit een waarborg ten belope van 5% van de prijs van het gebouw 

bij de Deposito- en Cosignatiekas. Deze borgsom wordt bij helften vrijgemaakt: de eerste 

helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering. 

In geval van niet-erkende aannemers betreft dit een voltooiingswaarborg (meest gebruikt; 

100% van prijs constructie) of een terugbetalingswaarborg (grond en constructie - 

terugbetaling van de gestorte bedragen bij de ontbinding van de overeenkomst).  

Het begrip voltooiing slaat hier niet alleen op de privatieve delen van een appartement, 

maar ook op de gemeenschappelijke delen die noodzakelijk zijn voor de normale 

bewoonbaarheid van het appartement. 

De waarborg moet gesteld zijn bij akte. De notaris moet een bewijs van de waarborg aan de 

akte hechten. 

 

Oplevering  

De oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige (= vaststelling voltooiing werken) 

en een definitieve (= goedkeuring en aanvaarding werken), waar minimum 1 jaar tussen 

moet liggen. In deze periode dient men alle zichtbare en verborgen gebreken te melden.  

In principe moeten de gemeenschappelijke delen definitief opgeleverd zijn voor de 

privatieve delen.  

De opleveringen gebeuren tegensprekelijk en een schriftelijk verslag is vereist.  

 Gevolgen van voorlopige oplevering:  

o Risico-overdracht (tenzij later bedongen), koper dient zich vanaf nu te 

verzekeren. 

o Waarborgtermijn van 1 jaar begint te lopen. 

o Waarborg wordt vrijgegeven: de helft bij erkende aannemers, volledig bij 

een niet-erkende aannemer. 

o Mogelijkheid om nietigheid in te roepen vervalt. 

 Gevolgen van definitieve oplevering: 

o 2e deel van waarborg wordt vrijgegeven bij erkende aannemers. 

o Einde van de 1-jarige waarborgtermijn. 

Opgelet voor het vermoeden van stilzwijgende oplevering door het bewonen of de 

ingebruikname. 



 
 

Rechten en risico 

De rechten van de verkoper op de grond en de bestaande opstallen gaan onmiddellijk over 

op de koper terwijl de eigendomsoverdracht van de te bouwen opstallen gebeurt naarmate 

de bouwmaterialen worden verwerkt. Het risico daarentegen wordt namelijk ten vroegste 

overgedragen op moment van de voorlopige oplevering van de werken. In het geval van 

appartementen gaat deze over op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de 

privatieve delen. 

 

Aansprakelijkheid 

Bij een overeenkomst onder de wet Breyne zijn er strengen aansprakelijkheidsregels van 

toepassing. De verkoper is niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken, ook de 

tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, die de stabiliteit van het 

gebouw in het gedrang brengen, rust op hem. 

 

Het wederinkoopbeding is verboden bij een overeenkomst onder de wet Breyne.  

De wet Breyne beoogt een volledige en correcte informatieverstrekking aan de toekomstige 

eigenaar, daartoe moeten een aantal vermeldingen en bijlagen verplicht schriftelijk in de 

overeenkomst worden opgenomen.  

 

Verplichte vermeldingen en bijlagen in het contract 

1. Identiteit van de eigenaar van de grond en van de eigenaar van de bestaande opstallen; 

2. Uitgiftedatum en voorwaarden van de bouwvergunning of een opschortende 

voorwaarden van de toekenning van een bouwvergunning; 

3. Eventueel een opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering; 

4. Nauwkeurige beschrijving van de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten: 

lastenboek, beschrijving, duidelijke bestekken en een nauwkeurig plan; 

5. Vermelding van de totale prijs, betalingswijze en de mogelijkheid van een prijsherziening; 

6. Vermelding van het bestaan van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake 

huisvesting en meedelen van de basisvoorwaarden ervan als bijlage; 

7. De totale prijs: deel grond en deel constructie. Indien herzienbaar, de wijze waarop 

vermelden. 

8. De aanvangsdatum van de werken, de uitvoeringsdatum of leveringstermijn (in 

werkdagen) en de schadevergoeding wegens vertraging (minimum huurprijs per dag); 

9. Een bepaling over de wijze waarop de oplevering zal gebeuren; 

 



 
10. Een uitdrukkelijke vermelding van de mogelijkheid voor de koper of opdrachtgever om de 

nietigheid van de overeenkomst of van een met de wet strijdig beding in te roepen in 

geval van niet-nakoming van de bepalingen van de artikelen 7 (de verplichte 

vermeldingen en bijlagen) en 12 (het stellen van de waarborg door de verkoper of 

aannemer) van de wet. Art. 7 en 12 dienen integraal te zijn opgenomen; 

11. De erkenning van de partijen dat zij sedert 15 dagen kennis hebben van de 

bovenvermelde gegevens en stukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle vragen omtrent nieuwbouwprojecten of andere, neem gerust contact op met ons. 

050 66 00 88 

info@smoldersvastgoed.be  

 

www.smoldersvastgoed.be 
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