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Woord vooraf 

 

Een bevredigende professionele carrière wordt door verschillende aspecten uitgemaakt en 

beïnvloed. Zich in hoofdzaak goed voelen in zijn job is daarbij minstens even belangrijk als 

uitstekend betaald worden. Toekomstgerichtheid is echter vaak een aspect dat uit het oog wordt 

verloren.  Een actieve loopbaan kan evolueren, bijgestuurd worden of zelfs volledig veranderen, 

en dit omwille van een heel pakket diverse redenen. 

Het is mijn overtuiging dat een mens zowel professioneel als persoonlijk moet streven naar 

harmonie en innerlijke verrijking.  De ontwikkeling als individu is daarbij primordiaal, een 

permanent leerproces in een steeds veranderde omgeving onontbeerlijk.  

In dit streven naar verbetering kom ik professioneel automatisch bij de vastgoedmakelaar terecht. 

Momenteel ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam in de bouwsector, eerst hoofdzakelijk 

commercieel als verkoper van bouwmaterialen maar steeds meer en meer adviserend als 

energiedeskundige en bouwcoördinator.  

Dankzij mijn ervaring enerzijds en mijn ruime interessegebied en leergierigheid anderzijds ben ik 

ervan overtuigd dat ik een goede basis heb om de vorming tot vastgoedmakelaar met succes af te 

werken. Het is mij echter duidelijk dat de te beheersen kennis omvangrijk is en niet lichtzinnig 

mag worden opgenomen.  Daarbij kan ik maar gelukkig zijn met mensen die deze kennis aan mij 

willen overmaken. 

Hierbij wens ik dus expliciet mijn lesgevers te bedanken.  Les geven vraagt bijzondere 

vaardigheden, is vaak ondankbaar en bijgevolg minder als een beroepsactiviteit dan wel als een 

roeping te beschouwen. Naast mijn dankbaarheid heb ik  vooral veel achting voor de inzet, 

opoffering en beschikbaarheid die ik al vaak heb mogen ervaren. 

De weg is nog lang, en veel dient nog te worden aangeleerd, bijgeschaafd en zelfs  gecorrigeerd. 

Het is mijn hoop dat ik daarbij kan blijven rekenen op de overdracht van de nodige kennis en 

beroepservaring die daarvoor essentieel zijn. 
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Samenvatting 

 

De opleiding tot vastgoedmakelaar zit na 3 jaar in een beslissende fase. Daarbij dient er een 

eindwerk te worden gemaakt met een tweeledige opdracht, een bedrijfseconomische en een 

vaktechnische.  De opdracht behelst de oprichting van een vastgoedkantoor en de bespreking van 

een vastgoedtransactie. Daarbij is het gemakkelijk de verkregen voorbeelden van inhoudsopgave 

en indeling te volgen en aldus platgetreden paden te bewandelen. 

 

Vooral wat betreft het eerste deel, de vaktechnische opdracht heb ik tijdens de lessen en mijn 

eigen opzoekingen ik echter gemerkt dat er een  duidelijk onderscheid moet worden gemaakt 

tussen wat er algemeen voor iedereen geldig is en wat specifiek persoonlijk. Daarom heb ik de 

bedrijfseconomische opdracht opgesplitst in 2 hoofddelen waarbij de oprichting van het kantoor 

in een theoretische en een praktische benadering naar voor komt.   

 

In het eerste subdeel wordt de theoretische benadering bekeken van de oprichting waarbij de 

vastgoedmakelaar in het algemeen wordt belicht.  Bij de oprichting wordt er vooreerst bij wijze 

van inleiding een probleemstelling naar voor gebracht waarbij de starter zich vooraf een aantal 

vragen dient te stellen.  Daarbij komt men automatisch bij wat een vastgoedmakelaar is en hoe de 

vastgoedmarkt is opgebouwd. De uitoefening van het beroep heeft een aantal algemene 

verplichtingen die ook in dit deel aan bod komen.  

 

Het tweede subdeel behandelt de praktische benadering van de oprichting.  Wat is er specifiek 

voor mij van toepassing, welke keuzes dien ik te maken en hoe geef ik concreet vorm aan mijn 

plannen. Hierbij is het belangrijk om alle elementen op een logische en ordentelijke manier in 

elkaar te doen passen. Een analyse van zichzelf en de regio met de collega’s waar men wil 

werken komt daarbij voor de positionering in de markt en de commerciële uitwerking daarvan. 

Eens deze gegevens bekend kan men zijn kantoor uitwerken met daarbij het financieel plan.  

 

Het tweede deel, de vaktechnische opdracht, is opgebouwd volgens een normaal tijdsgebonden 

verloop van een vastgoedtransactie, waarbij ik ben begonnen bij het prospecteren van het pand 

om dan via de nodige stappen te eindigen bij een nabeschouwing en eindverwerking van de 

opdracht.  

 

De bijlagen en de bronvermelding zijn terug te vinden in een derde deel 
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Deel 1 : Bedrijfeconomische Opdracht 

Inleiding 

Startende ondernemingen zijn kwetsbaar.  Cijfers van Unizo tonen dat na 5 jaar slechts 66 % van 

de opgestarte ondernemingen nog actief zijn.  Dit cijfer lag voor 2007 hoger maar in 2009 is de 

invloed van de crisis al duidelijk zichtbaar.  

In concrete cijfers bekent dit dat van de 57.478 opgestarte bedrijven in 2005 er begin 2010 nog 

slechts 38.097 actief zijn, 19.381 ondernemingen werden stopgezet.  Deze stopzetting kan 

ondermeer het gevolg zijn van een faillissement maar ook andere redenen kunnen aan de orde 

zijn.  Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld een fusie tussen ondernemingen, het overlijden van de 

zaakvoerder, een vrijwillige stopzetting maar eventueel ook een omvorming naar een andere 

vennootschap. De reële slaagkansen van een startende onderneming liggen dus in werkelijkheid 

iets hoger. 

Er is uit de beschikbare cijfers ook duidelijk een verschil tussen de verschillende sectoren te 

merken.  De bank- en verzekeringssector scoren het best, met 90,15 %, de vastgoedsector doet 

het ook niet slecht met 84,28 %.  Dit cijfer ligt beduidend hoger dan het gemiddelde en komt 

voornamelijk door de hogere toetredingsvoorwaarden (diploma, kapitaal, ……) en de sterke 

regularisatie van het beroep en de sector. 

Deze vastgoedsector is een markt van 100 miljard euro per jaar (1) .  Als je weet dat in 2011 het 

Belgisch bruto binnenlands product (BBP) 355 miljard euro is (2) dan is het belang van die sector 

dus niet te versmaden. Het grootste gedeelte van die 100 miljard bestaat uit de verkoop van 

woningen waarbij de nieuwbouw minder dan een kwart van de markt uitmaakt.  De 

vastgoedmakelaar draagt daarbij een grote verantwoordelijkheid daar hij het grootste deel van die 

verkoop verzorgt.   

De aankoop van een eigen woning is vaak de zwaarste investering en het grootste risico dat de 

consument aangaat.  Deze consument verdient bescherming en zijn risico’s dienen te worden 

beperkt. Juist daardoor is de sector zo sterk gereglementeerd en gecontroleerd, en dit zowel door 

de wetgever als intern door de eigen vakverenging. 

Het belang van de vastgoedsector is hierbij duidelijk geschetst, en dus ook van de personen die in 

deze sector een toekomst ambiëren.  Starters dienen bijgevolg rekening te houden met een geheel 

van aspecten zoals de economische realiteit,  de geldende vereisten, de wettelijke verplichtingen 

maar bovenal zijn eigen capaciteiten. 

 

 

 

 

(1) Cijfers uit “De Tijd”  (2) Cijfers afkomstig van de Nationale Bank 
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A. Theoretische benadering 

In dit eerste subdeel komt de theoretische benadering van de oprichting van een vastgoedkantoor 

aan bod. Voor we belichten wat een vastgoedmakelaar is zijn er een aantal vragen die moeten 

worden gesteld en beantwoord. Daarnaast bekijken we hoe de sector er uit ziet en wat de 

verplichtingen zijn. 

1. Probleemstelling 

1.1 Hoofdvraag  

Het opstarten van een vastgoedkantoor vergt héél wat inspanningen.  Het project dient  aan de 

basis goed te worden voorbereid en gepland, de identiteit van het kantoor zorgvuldig bepaald. De 

slaagkansen van het kantoor zijn echter onverbrekelijk verbonden met de makelaar zelf.  Deze 

moet namelijk het geschikte profiel hebben om succesvol te zijn.  De hoofdvraag is bijgevolg : 

“Wat is het geschikte profiel van een startende vastgoedmakelaar ?”    

Uit de cijfers van Unizo (bijlage 2) blijkt dat van de startende bedrijven 34 % na 5 jaar niet meer 

bestaat.  Uit diezelfde cijfers is ook duidelijk dat dit in de vastgoedsector amper 16 % is.  Het 

beroep van vastgoedmakelaar heeft dus zowat de hoogste slaagkansen.  Dit is toe te wijten aan de 

hoge toetredingsvoorwaarden tot het beroep en we kunnen aldus stellen dat blijkbaar de juiste 

mensen starten met een vastgoedkantoor 

1.2 Bijkomende vragen 

Om hoofdvraag beter te beantwoorden kunnen we niet om van een aantal bijkomende vragen 

heen die specifieke elementen van dat “ideale” profiel kunnen bepalen. 

- wat zijn de demografische en persoonlijke gegevens van de starter 

- welke persoonlijkheid moet de startende vastgoedmakelaar hebben 

- in welke mate spelen vorige beroepservaringen een rol en kunnen ze bijdragen tot het 

succes 

- wat zijn de motieven van de makelaar in spé 

- wat is zijn engagement 

- wat is de socio-economische verankering in zijn omgeving 

- op welke manier komen ze in de sector terecht 

- wat is hun voorkomen 

Deze vragenlijst is niet limitatief en er zijn zonder twijfel waarschijnlijk nog betere vragen om 

een beeld te schetsen. Antwoorden zijn te distelleren uit de beschikbare literatuur, statistieken en 

eigen ervaring. Gedurende reeds 20 jaar kom ik op professionele basis in contact met 

vastgoedmakelaars, heb er véél zien starten en uiteindelijk bitter weinig weten stoppen. Uiteraard 
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ken ik genoeg makelaars die maar wat zitten aan te modderen en het beroep op het niveau van 

bijberoep uitoefenen, misschien beter zouden stoppen maar de meeste stoppen omwille van hun 

hoge leeftijd. Sommigen worden gestopt door de regularisator van de sector, het BIV ( 

http://www.biv.be/NH_4_1.php?lingua=NL ) , de aantalen komen terug in de jaarverslagen van 

de organisatie. 

1.3 Profilering 

“Opleidingen via Syntra” 

Eerst en vooral kunnen we ons de vraag stellen hoe de instroom in de vastgoedsector in elkaar zit. 

Daarbij gaan we ons niet bezig houden met de grote regularisatiegolf van 1993 (zie Deel A, punt 

3.1 Juridisch Kader) maar eerder met de recente “nieuwkomers” die vallen onder de 

erkenningvoorwaarden opgesomd in bijlage 3.   

Een aantal universitaire en graduaat diploma’s geven automatisch toegang tot het beroep.  

Daaronder zitten er onder andere TEW’ers, handelsingenieurs, ingenieurs in de scheikunde, 

boekhouders en zelfs enkele kleinere diploma’s zoals graduaat bouwkunde, mits een bijkomend 

jaar specialisatie.  Los van het feit dat sommige vormingen toch wel extreem ver van de sector 

zijn verwijderd kan men hierbij echter bemerken dat sommige van die starters wel bitter jong 

zijn, daar pas afgestudeerd.  Deze grote toegangspoort is er gekomen door lobbywerk maar 

weinigen stappen er door daar ze met hun diploma al een goedbetaalde job kunnen hebben die 

volledig past binnen hun vorming.   

De grootste instroom in het beroep komt via naschoolse opleidingen zoals die van Syntra.  Deze 

opleidingen zijn echter veel te gemakkelijk toegankelijk en trekken bijgevolg mensen aan die 

daar initieel niet in thuis horen.  Discrimineren is niet de bedoeling, maar een duidelijke 

profilering met reële slaagkansen voor ogen zou een hogere drempel moeten creëren.  Daarbij 

mag alvast de belachelijk lage prijs van 400 € van mij gerust verdrievoudigen. Je start zo’n 

intense opleiding namelijk niet als tijdverdrijf of uit pure verveling maar met een welbepaald doel 

voor ogen. Naast een opleiding van drie jaar, gevolgd door een zwaar eindwerk is er ook nog een 

stage. Deze stage kost in veel gevallen zelfs geld in plaats van op te brengen. 

“10 kleine Negers “ 

De impact van die zware opleiding is nu al aan onze groep te zien met reeds een groot aantal 

afvallers.  Oorspronkelijk is onze groep gestart met 65 mensen, verdeeld over 2 klassen.  Halfweg 

de opleiding is die groep herleid tot 26 mensen, en dit door verschillende oorzaken. De opleiding 

begint zowaar te gelijken op het verhaal van de 10 kleine negers. Uit de cijfers van Peter 

Vandewalle, Vastgoed Vandewalle uit Roeselare blijkt dat met eenzelfde aantal starters in zijn 

groep slechts 10 mensen aan de stage zijn begonnen.  Daarvan hebben er  uiteindelijk 6 hun BIV-

nummer  behaald en zijn er nu 4 werkzaam in de vastgoedsector.  

“in het bad” 

Uiteraard is de ene groep cursisten de andere niet, in de huidige groep zitten er momenteel 

minimaal nog 10 tal personen die al werkzaam zijn in de sector en 3 die in de bouwsector zitten.  

Ze zitten bij wijze van spreken al “in het bad”, wat veel van de leerstof als gekend en gebruikt 

maakt.  Daarnaast zitten er nog een aantal commerciële kleppers tussen, geboren “verkopers”.  
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Van niet iedereen weet ik hoe ze professioneel bezig zijn maar sommige cursussen kunnen bijna 

door één of andere cursist zelf worden gegeven. Daarom ook zal het aantal BIV’ers uit onze 

lichting merkelijk hoger liggen dan wat er statistisch mag verwacht worden. 

“de flamboyante playboy” 

Professionele bezigheden geven echter géén zekerheid, anderen zijn bij voorbaat niet kansloos. 

Voorkomen is niet te versmaden en kan zowel een troef zijn als een serieuze hypothekering. 

Typevoorbeelden bestaan er niet maar er zijn toch enkele minimum vereisten zonder daarbij in 

stereotypen te vervallen. Verkopen is verleiden, en je kan pas worden verleid door iemand waar 

het aangenaam op kijken is, zonder dat de focus wordt afgeleid door negatieve of zelfs te 

positieve elementen.  

Een voorkomen kan ook evolueren, bewerkt worden maar dan moet je als mens eerst duidelijk 

willen geweten hebben dat er fundamenteel iets fout mee is.  De basis is juiste kledij, zakelijk en 

netjes zonder opvallen of choqueren.  Zeker even belangrijk is het fysieke uiterlijk dat 

gewoonweg verzorgd moet zijn.  Daarbij wordt onder andere gedacht aan het kapsel, de tanden, 

de handen, de huidskleur en zelfs de geur.  

Het volgende zal doen denken aan dat kleine ventje met zijn zwart snorreke uit Duitsland maar 

zelfs de morfologie mag niet fout zijn. De juiste verhoudingen in het gezicht, tussen hoofd en 

lichaam, tussen lichaam en ledematen, tussen lichaam en vrouwelijke vormen , wie buiten de 

middenmoot valt is daarom niet minder geschikt maar vertrekt met een achterstand.   

Het foute voorkomen verklaart waarom een aantal personen nooit geschikt zullen zijn als 

vastgoedmakelaar.  Het sloddervoske, de slons, het “kom juist uit mijn bed” gezicht, het 

“druilogen” gezicht, er zijn voorbeelden genoeg zonder de bedoeling  lachwekkend te zijn.   

In dit geval geldt echter ook “Te veel is Trop, en Trop is te veel”. De vrouw met de uitgesneden 

decolleté, de flamboyante playboy, miss sekspoes, het fotomodel, allemaal mensen waar het voor 

de één of andere partner aangenaam op kijken is, maar voor de andere partner nu juist weer niet. 

Naar de huidige groep cursisten kijken kan een verkeerd beeld weergeven. Lessen volgen kan 

ook in vrijetijdskledij, zonder “opgezet” te zijn, maar in de meeste gevallen is wat te zien is ook 

wat er is. 

 “ het charisma van een dweil” 

Zelfs al heb je het correcte en juiste voorkomen, daarnaast is er nog zoiets als uitstraling. Nigel 

Farange betitelde EU-president Van Rompuy  in het begin van zijn ambtstermijn als iemand met 

het charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediende. Wederom is uitstraling niet 

allesbepalend daar Van Rompuy zijn job naar behoren uitvoert, evenals vele vastgoedmakelaars 

die een gebrek hebben aan charisma, aan uitstraling.   

Het is een onbetaalbaar voordeel als je er betrouwbaar uitziet, een degelijke gesprekspartner, een 

natuurlijk verkoper. Een papierduwende boekhouder , een cijfermatige bankbediende, de 

vastgeroeste staatsbeambte, bepaalde werkzaamheden in de vastgoedsector zullen voor hen 

zwaarder uitvallen. 
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“ het mannenbastion”  

Zonder seksistisch te zijn kunnen we niet om het geslacht van de doorsnee vastgoedmakelaar 

heen.  De meeste zijn mannelijk, vrouwen hebben in de meeste kantoren nog een job als onthaal, 

secretariaat of  “koffiemadame”. Uiteindelijk zijn enkel de gegevens uit West-Vlaanderen bekend 

maar dit is een vaststaand feit.  

De muren van het mannenbastion zijn echter aan het verbrokkelen. De juiste cijfers zullen wel 

beschikbaar zijn maar het staat buiten discussie dat de vrouwen aan een inhaalbeweging 

begonnen zijn. In sommige kantoren is die tendens duidelijk merkbaar, andere zitten blijkbaar 

nog vast in de jaren ’70.   

Bij Dewaele vastgoed is die verschuiving alvast goed te zien, een website met foto’s van de 

medewerkers kan handig zijn. Vrouwen maken er 35 % van de makelaars uit, maar de mannen 

trekken zich meestal van de verkoop aan. Bij vrouwelijk personeel zonder BIV-nummer staat er 

hoofzakelijk “onthaal”.   De verenging ERA telt 31 % vrouwen onder zijn makelaars. Steeds 

meer vrouwen worden dus vastgoedmakelaar, waaronder met Ellen Petri, Laura Beyne en 

Eveline Hoste ook enkele Vlaamse “babes”. 

Steeds meer vrouwen starten in de vastgoedsector, dus zal het percentage vrouwen 

ontegensprekelijk blijven stijgen, de oude garde die op pensioen gaat zijn hoofdzakelijk mannen. 

Genetisch is het voor de man wel gemakkelijker in de vastgoedverkoop. Kopers zijn 

hoofdzakelijk koppels, en daarbij wordt de vrouwelijke makelaar anders ervaren door de 

vrouwelijke partner dan de mannelijke makelaar door de mannelijke.  De zweem van jaloersheid 

tussen vrouwen onderling is genetisch niet uit te wissen. 

“snotapen”   

Leeftijd speelt een grote rol voor de startende vastgoedmakelaar. Deze is hoger dan de 

gemiddelde leeftijd van de starter in het algemeen en ook dit gegeven verhoogt de slaagkansen 

van de starter.  Een huis kopen is zoals eerder vermeld één van de belangrijkste beslissingen die 

je als mens neemt, en daarbij hoef je géén verkoopspraatjes van snotapen maar eerder degelijke 

uitleg van mensen die toch een minimale leeftijd hebben om kennis van zaken van te verwachten.  

Dit betekent niet dat jongeren van pakweg 22 jaar minder bekwaam zouden zijn maar eerder dat 

deze personen meer inspanning zullen moeten doen om betrouwbaar en expertisevol over te 

komen.  Hoe ouder je wordt hoe meer kennis en ervaring je normaal beschouwd  hebt. 

“van de patatten naar de huizen”    

Die doe je automatisch op als je professioneel bezig bent. Eerdere werkervaringen die nauw 

aanleunen bij het beroep van vastgoedmakelaar zijn een onmiskenbaar voordeel.  Helemaal in het 

voordeel zijn zij die al een geruime tijd in de sector zelf werken, de nodige opleiding volgen en 

logischerwijze daarna starten. Je hebt al een zekere kennis en dit vergroot het zelfvertrouwen en 

de uitstraling. Daarnaast kan werkervaring in de bouwwereld zelf voor de nodige technische 

bagage zorgen maar ook een job als verkoper is een pluspunt.    

De grootste instroom in het beroep vastgoedmakelaar komt via naschoolse opleidingen, 

hoofdzakelijk ’s avonds. Die opleiding is meestal technisch, een groter deel zou uiteindelijk het 
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vak “Marketing” mogen zijn. Commerciële toptalenten die hun sporen al hebben verdiend in de 

verkoop hebben een serieus voetje voor daar zij de kennis hebben die in de opleiding van 3 jaar  

nauwelijks is voorzien. 

Personen die alles nog moet leren in de voorziene 3 jaar met daarbij nog de stage krijgen een pak 

werk. Iemand die bij wijze van spreken verlegt van de patatten naar de huizen heeft de voeling 

met de sector niet. Je kan dit wel aanleren maar dit vraagt véél meer tijd om de nodige kennis te 

verwerven en te beheersen. De motivatie en engagement zullen sterker moeten zijn. 

 “ reconversie van de steenkoolmijnen”  

Als je vastgoedmakelaar wil worden begint dit engagement al vanaf de eerste dag van de 

opleiding.  De combinatie met een beroepsbezigheid maakt het intens en zwaar. Iemand van 12 

stielen en 13 ongelukken begint er dus beter niet aan. 

Vastgoedmakelaar is géén knelpuntberoep, alhoewel het aantal BIV’ers volgens de cijfers sinds 

1993 al serieus is gedaald. Het zijn echter vooral niet-actieve BIV’ers die wegvallen. Er zijn 

echter actieve makelaars genoeg en bijgevolg vraagt niet alleen de  opleiding maar ook de opstart 

van het kantoor zelf een totaal engagement, en dit zowel qua tijd als geld. De sector heeft geen 

soort reconversie van de steenkoolmijnen nodig waarbij de overheid massaal mensen in een 

bepaald beroep duwt. Duidelijk weten met wat je bezig bent is dus de boodschap. 

“gemakkelijk geldgewin”  

Dit engagement moet gepaard gaan met een grote motivatie. Tijdens de opleiding en zeker tijdens 

de stage zal je als vastgoedmakelaar in spé alvast merken dat het niet al goud is dat blinkt. In het 

stadium waar de opleiding zich nu in bevindt moet voor iedereen de illusie van het gemakkelijk 

geldgewin nu wel al doorprikt zijn. 

Waarom vastgoedmakelaar ? Het antwoord op die vraag is na nu bijna 3 jaar opleiding wel wat 

complexer. De motivatie zit totaal verkeerd als je nog altijd grote bergen goud ziet, de verleiding 

om de deontologische code aan de laars te lappen zal onweerstaanbaar zijn.  

Het verlangen om “iets te realiseren”, “iets op te bouwen” kan het sterkste motief zijn om zelf 

een vastgoedkantoor te starten. 

“wie ken jij en wie kent mij”   

Hoe sterk de motivatie en het engagement ook mogen zijn, je geraakt er niet zonder de juiste 

omgeving. De socio-economische verankering als persoon is van cruciaal belang. Wie ken jij en 

wie kent mij.  Hoe evolueer je beroepsmatig in het werk van vastgoedmakelaar. Een goede 

integratie in de eigen streek via werk, wonen en leven brengt een groot aantal contacten met zich 

mee.  

Veel mensen kennen is noodzakelijk om te starten. De gemakkelijkste manier om die connecties 

te verkrijgen is via de uitoefening van het beroep.  Sluit dit beroep aan bij de vastgoedsector of 

zit je er al in als bediende dan vertegenwoordigen die mensen al een belangrijk potentieel.  
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Daarnaast genereren ook hobby’s en vrijetijdsbesteding in het algemeen contacten met andere 

mensen, potentiële klanten. Daarbij moet de link tussen hobby en werk uiteraard wel subtiel zijn, 

de hobby mag niet dienen als contactforum voor zaken.  

Uiteraard zal je met de makkers van aan de toog niet zo veel kunnen doen, en van “beste 

vrienden” blijf je ook beter af. Hebben die contacten ontzag en respect voor jou omdat je 

uitblinkt in jouw hobby dan ben je al een stap verder. 

De contacten die je hebt zijn pas bruikbaar als je bij die mensen een goed imago hebt.  Respect en 

vertrouwen vormen de basis tot integratie van die contacten in de nieuwe zaak.  

 “Yes, we can”    

Die contacten moeten jou zien als beleefd en voornaam persoon.  Assertief zijn zonder daarbij de 

mening van anderen niet te respecteren. Het geschikte gedrag naar andere mensen toe dus, met 

een sterke persoonlijkheid.  Dit zal je vooral in het begin nodig hebben want alles zal vanzelf niet 

van een leien dakje lopen. 

Als persoon moet de juiste mentaliteit en ingesteldheid hebben. Hoe je overkomt op andere 

mensen heb je grotendeels zelf in de hand en kan je positief bijsturen. Als je er zelf niet van 

overtuigd bent dat je zal slagen en dat je één van de besten zal worden in jouw vak mag je niet 

verwachten dat jouw omgeving daar dan wel van overtuigd zal zijn.  Geloof in eigen kunnen 

gecombineerd met een weten wat de sterke en zwakke punten zijn is een beeld van een goede 

mentaliteit.  “Yes we can” zei Obama en hij werd de eerste zwarte president.   

1.4.  Conclusie 

Wat nu het ideale profiel is kan je slechts gedeeltelijk bepalen.  Je kan het uiteraard niemand 

kwalijk nemen dat ze ambitie hebben.  Als je de aspirant bekijkt moet je jezelf de vraag stellen : 

mag die mijn huis verkopen ? Echt enthousiast zal het antwoord bij sommige kandidaten niet zijn 

en deze personen starten beter niet met een eigen vastgoedkantoor, sommige komen zelfs best 

niet in contact met potentiële klanten. 

Met bovenstaande in gedachten moet de starter die succesvol wil zijn kort samengevat volgende 

persoonlijke kenmerken hebben : 

- bekwaamheid en creativiteit: deze kenmerken uiten zich op drie vlakken: 

- technisch : de makelaar dient zijn vak te kennen en deze kennis moet gepaard gaan met 

een uitgesproken zin voor creativiteit en ontwikkeling 

- bedrijfseconomisch: de nodige kennis in verband met economisch gerelateerde 

aspecten zoals onder andere de boekhouding zijn noodzakelijk 

- sociale vaardigheid: de starter komt met veel mensen in contact en deze ontmoetingen 

leiden tot een uitbreiding van het sociaalnetwerk. 

- realistische ambitie : een realistische blik op de gang van zaken is zeker een must voor elke 

starter. De starter moet echter wel over genoeg ambitie beschikken om het hoofd te bieden aan de 
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onvermijdbare hindernissen of problemen bij de oprichting van het eigen kantoor en in de eerste 

jaren na de opstart 

 

- prestatiedrang en beslissingsvermogen: de ondernemer moet veel realistisch zelfvertrouwen 

hebben en beschikken over de nodige portie doorzettingsvermogen 

 

- passie voor het werk: de starter moet met hart en ziel achter het initiatief staan en zich 

onvoorwaardelijk inzetten voor zijn eigen onderneming. Op deze manier wordt vertrouwen 

gewekt en gaan anderen geloven in de ondernemer en de onderneming; 

 

- brede belangstelling en openheid: de makelaar mag zich niet isoleren in de vastgoedsector, 

maar moet extrovert naar de buitenwereld toestappen, ogen en oren wijd open. 

 

- Empathie : De makelaar moet zichzelf kunnen verplaatsen in de gevoelens en denkwereld van  

anderen.  

 

Bovenstaande aspecten van een ideaal profiel zijn niet in één deel te beschouwen en 

onverbrekelijk verbonden met elkaar, wat een succesvol vastgoedmakelaar is kan je niet voor 100 

% opmaken, enkel ruw weergeven.  Een makelaar kan voor de ene een goede zijn en voor de 

andere dan weer een slechte.  Als iemand goed zijn brood verdient en daarbij binnen de lijntjes 

kleurt kan je stellen dat die succesvol is zonder dat je daarbij zijn profiel als rolmodel kan en mag 

gaan gebruiken.  

 

Iedereen in de huidige grote groep cursisten moet voor zichzelf uitmaken of hij of zij al dan niet 

geschikt is om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen. 

 

2. De Vastgoedmakelaar 

Het beroep van “makelaar” is zo oud als het ontstaan en de ontwikkeling van de handel zelf. In 

de tijd van de Grieken en de Romeinen behartigden tussenpersonen de belangen en zaken van 

derden. In de Middeleeuwen vormden in de Nederlanden de beroepscorporaties of gilden de kern 

van het zakenleven. Een van die gilden werd gevormd door de “maeckelaers”.  De leden waren 

in het bezit van makelaarsstokjes of -stafjes om hun vakbekwaamheid te kunnen aantonen en 

werden geacht de opdrachtgevers onafhankelijk, getrouw en onpartijdig bij te staan. 

Tegenwoordig verwijst de term makelaar vooral naar de makelaar in onroerende zaken en 

verzekeringen. 

 

Na de afscheiding van Nederland nam België in 1830 het Franse wetboek over. Zo kregen de 

toenmalige vastgoedmakelaars de benaming ‘agentschap, zakenkantoor’, ondernemingen die 

instonden voor zaakwaarneming en zaakbezorging. Daaronder vallen de activiteiten van personen 

die beroepshalve en tegen betaling zorgen voor de zaken van iemand anders. Vanaf de 20ste 

eeuw vallen de vastgoedmakelaars in de categorie van de handelstussenpersonen. 

 

In dit onderdeel ‘vastgoedmakelaar’ wordt uitgelegd waar de vastgoedmakelaar voor staat.  Naast 

wat zijn opdrachten zijn worden ook de wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van het 

beroep nader bekeken. De keuze voor een makelaar heeft een aantal voordelen die hier worden 

belicht en tot slot  worden de vrijgestelden en een aantal aanverwante beroepen besproken met 

daarbij een aantal opportuniteiten en kansen voor de vastgoedmakelaar. 
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2.1 Definitie 

Makelaar : 

- beroep van iemand die helpt bij het kopen of verkopen van iets, meestal een huis 

http://www.woorden.org/index.php?woord=makelaar 

-  tussenpersoon in de handel: ~ o.g. makelaar in onroerend goed 

http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=makelaar&lang=nn 

- tussenpersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen 

en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in een 

vaste dienstbetrekking staat. 

http://www.juridischwoordenboek.be/ 

- een makelaar is iemand die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, 

bezighoudt met bemiddeling en/of beheer van onroerende goederen 

Art 3 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 

De taak van een makelaar bestaat er hoofdzakelijk in om mensen te begeleiden en wegwijs te 

maken in het beheer van vastgoed of om de klant te omringen met specialisten. Makelaar is een 

beroep dat behoort tot de dienstverlenende intellectuele beroepen en heeft een beschermde 

wettelijke titel. Hij beschikt over professionalisme en schept een vertrouwensband met de 

potentiële kopers en huurders.  

Op de vastgoedmarkt worden echter enkel onroerende goederen verhandeld. Het vastgoedkantoor 

en de makelaar staan in voor deze verhandeling en kunnen omschreven worden als een 

woningbureau.   

Er is een onderscheid tussen roerende en onroerende goederen die reeds in de vroege 19de eeuw 

werd gemaakt. De onroerende goederen werden toen economisch steeds belangrijker en deze in 

principe niet verplaatsbare goederen kregen een speciale juridische bescherming in diverse 

takken van het recht.  

Het Burgerlijk Wetboek onderscheidt drie soorten onroerende goederen.  

- onroerend uit hun aard : Deze goederen zijn in principe niet te verplaatsen zonder ze 

fundamenteel te veranderen.  

- onroerend door bestemming : Hiermee worden de goederen bedoeld die eigenlijk roerend zijn 

door hun aard, maar die als onroerend worden bestempeld omdat ze horen bij een ander element 

dat onroerend is uit de aard.  

- onroerend door het voorwerp waarop ze betrekking hebben : zijn rechten die betrekking 

hebben op een onroerend goed. Een voorbeeld hiervan zijn de onroerende zakelijke rechten zoals 

erfdienstbaarheid, hypotheek en vruchtgebruik. 
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2.2 Opdracht Makelaar 

 

Een vastgoedmakelaar werkt onder het statuut van zelfstandige, en dit in hoofd- of bijberoep.  De 

voor- en nadelen van dit statuut komen later nog aan bod. 

 

De opdracht van de makelaar bestaat uit twee grote kerntaken. De eerste is de bemiddeling die 

bestaat uit bemiddeling bij verkoop, verhuur en overdracht handelsfonds. De andere is het beheer 

waar de makelaar als syndicus of rentmeester kan optreden. Dit is schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 
 

 

2.2.1  Bemiddeling 
 
Het verlenen van bemiddeling bij de (ver)koop en (ver)huur is een essentiële taak 

van de makelaar. Zowel bij de verkoop als de verhuur onderneemt de 

vastgoedmakelaar diverse stappen : adverteren, het onroerend goed laten bezichtigen, 

onderhandelen en de overeenkomst voorbereiden met als doel te komen tot het afsluiten van de 

overeenkomst. De makelaar speelt dus de rol van tussenpersoon om voor zijn opdrachtgever op 

zoek te gaan naar een geschikte wederpartij. Er zijn voornamelijk 3 opdrachten :  

 

-  Bemiddeling bij verkoop 
  

De makelaar brengt vraag en aanbod van de koopmarkt samen. Daarbij vertegenwoordigd hij 

meestal de verkoper maar soms ook de koper, nooit de 2 tegelijk. De markt van de verkoop is 

zeer uitgebreid. De verkoop gaat immers van een garagebox tot een fabriekshal. Elke makelaar 

zal zich toespitsen op een deel, of meerdere delen, van de koopmarkt van vastgoed. Tijdens het 

begeleiden van de verkoopstransactie zal de vastgoedmakelaar handelen naar de geldende regels 

en deontologie om de belangen van zowel de koper als de verkoper te behartigen. 

 

 

Vastgoedmakelaar 

Bemiddeling Beheer 

Verkoop 

Verhuur 

Overdracht Handelsfonds Syndicus Rentmeester 
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-  Bemiddeling bij verhuur 
 
De functie van bemiddelaar bij verhuur loopt parallel met voorgaande functie. Hierbij is  de 

huurmarkt van vastgoed het terrein in plaats van de koopmarkt en is het einddoel ‘verhuren’ in 

plaats van ‘verkopen’. 

 

Bij een verkoop of verhuur van vastgoed zal de makelaar een commissie 

aanrekenen.  Officiële tarieven hiervan bestaan echter niet en dit omwille van de wet op de 

mededinging (wet van 10 juni 2006, BS 29 juni 2006).  

 

Deze commissie bedraagt doorgaans 3% als het gaat om de verkoop van een residentieel 

vastgoed en zal oplopen naar gelang de waarde van het goed daalt. Bij de verhuring van een goed 

wordt meestal een maand huur aangerekend aan de verhuurder door de makelaar. In principe mag 

een makelaar vragen wat hij wil maar moet toch voldoen aan artikel 25 van het reglement van 

plichtenleer.  Dit bepaalt dat het ereloon de rendabiliteit, waardigheid en  onafhankelijke 

uitoefening van het beroep dient te verzekeren. De commissie moet pas betaald worden nadat een 

transactie succesvol is verlopen.   

 

De door de makelaar gemaakte kosten die noodzakelijk zijn om zijn opdracht uit te voeren en 

deel uitmaken van het vastgoed zelf kunnen conform zijn contract wel doorgerekend worden aan 

de opdrachtgever. Daarbij verstaat men onder andere het opvragen van bepaalde documenten 

zoals kadastrale leggers, het aanvragen van een energieattest enzomeer.  

 

Volgens artikel 27 van het reglement van plichtenleer mag de vastgoedmakelaar geen honoraria, 

terugbetalingen of vergoedingen vorderen die niet wettelijk of bij overeenkomst toegestaan zijn. 

 

-  Bemiddeling bij overdracht handelsfondsen 
 
Een handelsfonds is het geheel van bestanddelen die samengebracht en aangewend worden om 

een handel te drijven en het cliënteel ervan aan te trekken en te behouden. De bemiddelaar 

brengt, net zoals bij de bemiddeling van verkoop en verhuur, vraag en aanbod van 

handelsfondsen samen, rekening houdend 

met de regels en deontologie. De makelaar bemiddelaar zal na afloop het passende 

overnamedocument opstellen voor de verkoop, verhuring of afstand van 

handelsfondsen. 

 

2.2.2  Beheer 
 
Het beheer kan opgesplitst worden in de makelaar als syndicus en de makelaar als rentmeester. 

 

-  Syndicus 
 
In artikel 36 van het Reglement van plichtenleer is de verplichting neergelegd dat de 

vastgoedmakelaar, syndicus, zich schikt naar de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek betreffende de mede-eigendom. In het Burgerlijk Wetboek wordt onder 

andere de wijze van de benoeming van de syndicus en diens bevoegdheid 

besproken (BW art 577-4).   

 

De makelaar annex syndicus voor onroerende goederen is 

aansprakelijk voor het beheer en behoud van een gebouw in mede-eigendom. Hij is 

eveneens verantwoordelijk voor het technisch, financieel en administratief beheer 
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ervan. In de praktijk is het beheer van gebouwen weinig rendabel daar tijdrovend en heel 

specifiek.  Specialisatie is daarom de boodschap en de syndicus is daarom aan het evolueren naar 

een apart beroep binnen de vastgoedsector. 

 

-  Rentmeester 
 

Rentmeesterschap houdt het beheer van onroerende goederen of van onroerende 

rechten in. De makelaar annex rentmeester treedt in de plaats van de eigenaar(s) of 

vennootschap voor het beheer van de vastgoedportefeuille. Deze functie is ontstaan 

in het begin van de jaren zestig aangezien er in deze periode een grote vraag naar 

huurpanden is ontstaan omdat de ondernemingen hun financiële middelen wilden 

inzetten voor hun eigenlijke bedrijfsactiviteiten. Het ontstaan van huurpanden en 

de stijgende groei ernaar zorgde voor het ontstaan van de behoefte om deze 

panden te beheren. De rentmeester zorgt onder andere voor de verhuring, de 

uitbating, het onderhoud en de rendementsaspecten van de onroerende goederen. 

 

-  Verschil syndicus en rentmeester 
 
De rentmeester of beheerder verschilt van de functie van syndicus op verschillende 

vlakken. Een groot verschil is dat de taken van syndici grotendeels wettelijk zijn 

geregeld terwijl dat de rentmeester zijn functies contractueel bepaald worden. Een 

ander onderscheid wordt gemaakt door het feit dat een syndicus instaat voor het 

beheer van gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom en dat de 

rentmeester instaat voor het beheer van private eigendommen waarvoor hij opdracht heeft 

gekregen van de eigenaar. Syndici krijgen de opdracht van de mede-eigenaars in plaats van één 

enkele eigenaar. 

 

 

2.3  Voordelen van de diensten van een vastgoedmakelaar 
 
Voor de klant wordt een zware klus uit handen genomen bij het beroep doen op een 

makelaar. Wel dient de klant uiterst aandachtig en kritisch te zijn bij de keuze van de juiste 

makelaar. De vastgoedmakelaar moet professioneel de belangen van beide partijen optimaal 

verdedigen. In volgende alinea’s worden de voordelen van de makelaar kort aangehaald. 

 

- Beschermde Titel :  Niet zomaar iedereen mag en kan dit beroep uitvoeren. Vastgoedmakelaar 

is een beschermde titel. Dit bouwt direct een vertrouwensband op met potentiële kopers, 

verkopers, huurders en verhuurders. De titel impliceert professionalisme en verantwoordelijkheid 

. De makelaar is bovendien persoonlijk aansprakelijk 

 

- Professionalisme : dit uit zich in meerdere aspecten van de uitoefening van het beroep. De 

waardeschatting van een pand is daar een prachtig voorbeeld van. De 

geschatte huur- of verkoopwaarde ligt dicht rond de marktprijs omdat de makelaar 

op de hoogte is van vraag en aanbod in de sector. Door de juiste prijszetting kan er 

een snellere transactie plaatsvinden. De vastgoedsector wordt steeds complexer op gebied van 

administratie, fiscaliteit en financiën en daardoor kan vakkundigheid niet sterk genoeg benadrukt 

worden. 

 

- Beschikbaarheid : De vastgoedmakelaar is gemakkelijker bereikbaar dan de  particulier die 

zelf voor de verkoop zorgt. Deze permanente aanwezigheid uit zich in een snellere verkoop met 

meer professionalisme. De panden worden ook via verschillende kanalen aan de potentiële 
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klanten voorgesteld.  Zo is het aanbod te vinden op meerdere websites die dag en nacht 

beschikbaar zijn en de etalage van de makelaar is ook na de sluitingsuren te bezichtigen. 

 

- Ervaring : Een volgend voordeel van een makelaar is zijn ervaring. Zoals reeds eerder 

vermeld zal dat een grote rol spelen bij de waardebepaling, maar ook bij het 

bereiken van de doelgroep en het geven van een juridische ondersteuning. Daarbij weet hij goed 

zijn weg in de bureaucratie die er is bij het samenstellen van een compleet dossier. Dit dossier 

bevat van langs om meer stukken die verplicht zijn bij een vastgoedtransactie. De makelaar is 

eveneens gewend  onderhandelingen te voeren voor het behartigen van uiteenlopende belangen. 

 

- Infrastructuur : Potentiële kopers of huurders kunnen de straten aflopen op zoek naar datgene 

wat zij zoeken.  Ook de advertenties raadplegen kan maar dit is niet meer van deze tijd. De 

makelaar heeft de infrastructuur en de communicatiemiddelen nodig om het aanbod efficiënt naar 

voor te brengen en kunnen geïnteresseerden op verschillende manieren contact nemen. Daarbij 

zal hij geen enkel contact uit het oog verliezen en zo de gelegenheid laten voorbijgaan om de 

opdracht te realiseren. 

 

Voor de opdrachtgever zijn professionalisme, beschikbaarheid en tijdswinst dé sleutelwoorden. 

 

 

2.4 Wettelijke voorwaarden uitoefening beroep 
 

Wie zijn ze, wat doen ze, waarom en van waar komen ze, het Jambersverhaal dus. 

 

2.4.1 Wie mag vastgoedmakelaar zijn 
 

Tot voor 1993 was de toegang tot het beroep vrij.  Eerst was er een poging om het beroep te 

reglementeren via de kaderwet van 1 maart 1976 (wet bescherming intellectuele beroepen) maar 

vlug bleek dat de materie een aparte wetgeving vereiste. Daardoor kwam het KB van 6 september 

1993 tot de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar (Erkenningsbesluit).  

Iedereen die onder het statuut van zelfstandige het gereglementeerd beroep van vastgoedmakelaar 

in het algemeen wil uitoefenen moet ingeschreven te zijn in het BIV. Daarbij speelt het geen rol 

of de activiteit in hoofd- dan wel in bijberoep wordt uitgeoefend.   

2.4.2 Wat doet een vastgoedmakelaar 

Krachtens artikel 3 van het KB van 06/09/1993 zijn activiteiten van een vastgoedmakelaar :  

 

Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich 

gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met : 

1° activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand 

van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; 

2° activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor : 

a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten; 

b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in medeëigendom. 

 

De beschermde activiteiten zijn uitsluitend de activiteiten die zijn gerealiseerd voor rekening van 

en in opdracht van derden: de vastgoedmakelaar is strik genomen een tussenpersoon. Dit betekent 

dat personen die hun eigen vastgoed beheren of voor eigen rekening een van de bovenstaande 
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activiteiten uitvoeren, niet onderworpen zijn aan de reglementering. Zo moeten eigenaars, 

vastgoedpromotors, enz. die geen vastgoedbemiddelaars zijn, zich niet bij het BIV inschrijven. 

 

2.4.3 Inschrijvingsvoorwaarden BIV 

 

De wet van 1993 bepaald dat niet iedereen zomaar het beroep mag uitoefenen, men moet 

voorafgaandelijk erkend worden door het BIV. Vooreerst moet men daarbij sinds 13 oktober 

1993 over het juiste diploma beschikken zoals beschreven in bijlage 2 (art 5 KB 06/09/1993).  

Dan pas kan men op de lijst van de stagiairs komen en moet men een stage doorlopen van 

minstens 200 dagen, gepresteerd in een periode van 2 jaar. Pas na die 200 dagen beroepspraktijk 

in een statuut als zelfstandige kan men worden ingeschreven op de lijst vn erkende 

vastgoedmakelaars. 

Naast de weg van de diploma’s voorzag de wetgeving ook de toetreding via een bewezen 

beroepservaring. Deze periode handelt over werkzaamheden voor ’93 en is als dusdanig al zo 

lang geleden dat er nu nog niemand meer die bewuste beroepservaring kan bewijzen om op basis 

daarvan nu nog een BIV-nummer te bekomen. Voor EU-onderdanen gelden er bijkomend enkele 

specifieke toelatingsvoorwaarden. 

De verkregen erkenning is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een ander 

fysiek persoon of ingebracht in een rechtspersoon of vennootschap. Het beroep kan wel worden 

uitgevoerd binnen het kader van een rechtspersoon. Daarbij moeten bestuurders, zaakvoerders of 

werkende vennoten die de activiteiten van een vastgoedmakelaar zelf uitoefenen of de leiding 

hebben van de dienst die dit doet steeds het statuut van zelfstandige.  

Aldus moet iedereen die activiteiten van een vastgoedmakelaar ontwikkelt binnen dit zelfstandig 

statuut  individueel ingeschreven zijn bij het BIV.  Dit is ongeacht of het nu voor eigen rekening 

is dan wel als werkend vennoot, vennootschaporgaan of zaakvoerder.  

Bedienden binnen een vastgoedkantoor moeten niet ingeschreven zijn voor zover hij onder gezag 

staat van een erkend vastgoedmakelaar. Hij mag alle activiteiten van een vastgoedmakelaar 

uitvoeren zonder daarbij de titel te voeren.  Vanuit het BIV is men echter aan het onderzoeken 

om de activiteiten uitgevoerd door bedienden te beperken en alzo het de beroepstitel verder te 

beschermen. 

Er zijn ook nog enkele strikt persoonlijke beperkingen : 

- Onverenigbaarheid : de kandidaat mag zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevinden.  

De algemene regel stelt dat van zodra het eigen belang van de makelaar erbij betrokken wordt 

deze zijn positie duidelijk moet maken en niet in zijn kwaliteit als makelaar mag optreden 

- Onbesproken gedrag : de kandidaat makelaar dient van onbesproken gedrag te zijn. De 

vastgoedmakelaar heeft een vertrouwensfunctie en daardoor moet zijn morele hoedanigheid 

worden bekeken. Het BIV vraagt bij de aanvraag tot inschrijving als stagiair een bewijs van goed 

gedrag en zeden. 

- Beroepsverbod : de kandidaat makelaar mag niet veroordeeld zijn tot een beroepsverbod. Een 

strafrechtelijke rechtbank kan krachtens de wet van 2 juni 1998 een beroepsverbod uitspreken 

wegens een al dan niet voorwaardelijke veroordeling als dader of mededader. (Rechterlijk verbod 

aan bepaalde veroordeelden en gefailleerde om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit 

te oefenen) 
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Het beroep van vastgoedmakelaar heeft dankzij de nieuwe wetgeving en de daarbij horende 

inschrijvingsvoorwaarden een betere reputatie gekregen. De makelaars dienen namelijk een 

strikte deontologie te onderschrijven en te beantwoorden aan een geheel strikte 

toegangsvoorwaarden en verplichtingen zoals de in bijlage 2 vermelde diploma’s.  Daarnaast is 

hij gebonden aan een permanente beroepsopleiding van minimaal 10 uur per jaar. 

De erkenning van de titel zorgt voor een bescherming bij de uitoefening van het beroep en 

daardoor kunnen enkel door het BIV erkende makelaars bemiddelen bij verkoop, aankoop en 

verhuur van vastgoed of het beheer ervan. 

2.4.4 Deontologie 

De leden van het BIV dienen een aantal deontologische regels na te leven.  Deze zijn zeer strikt, 

vergelijkbaar met wat er bestaat voor advocaten, artsen , architecten…  

Deze regels staan in het reglement van plichtenleer en bevat momenteel 86 artikels waarvan de 

belangrijkste zijn : 

- de wetten en reglementen die van toepassing zijn op het beroep naleven, zoals de wet 

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, de wet op 

de bescherming van de privacy, anti-discriminatiewetten, wetten op het witwassen van geld, ... 

- de verplichting om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en borg te staan 

voor de fondsen en waarden van derden volgens welomschreven minimale voorwaarden; 

-  de verplichting om zijn klanten heldere modelcontracten voor te stellen, vooral als ze een 

mandaat omvatten (de volmacht om een contract te sluiten in naam en voor rekening van de 

klant); 

-  verplichtingen inzake transparantie, zoals het feit dat de advertenties duidelijk moeten 

vermelden dat ze uitgaan van een vastgoedmakelaar; 

- het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever, behoudens 

andersluidende overeenkomst 

- de verplichting om een derdenrekening te openen en fondsen en waarden die niet aan de 

vastgoedmakelaar toekomen op deze rekening te plaatsen; 

- een waarborg (financiële garantie) te verkrijgen die de fondsen en de waarden op die 

derdenrekening dekt; 

- de discretieplicht naleven, die inhoudt dat geen informatie mag worden meegedeeld aan 

personen die niet gemachtigd zijn om er kennis van te nemen; 

- het verbod op belangenconflicten; 

- de verplichting om gemiddeld minstens 10 uur per jaar permanente opleiding te volgen, 

berekend over een periode van 2 jaar. 

De plichtenleer omvat ook een reeks normen die specifiek zijn voor makelaars (verkoop, 

verhuring, ...) en beheerders van goederen (syndicus en beheerder).  

Het BIV controleert het naleven van alle verplichtingen van de vastgoedmakelaar en kan een 

sanctie opleggen in geval van verzuim (waarschuwing, berisping, tijdelijke schorsing of 
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definitieve schrapping). Het kan ambtshalve of na een specifieke klacht (in principe schriftelijk) 

optreden. 

 

2.4.5 Stage : de specifieke verplichtingen 

Iedere aspirant makelaar moet voordat hij zijn definitieve erkenning krijgt stage lopen bij een 

andere vastgoedmakelaar, een stagemeester.  Deze stage bedraagt 200 werkdagen uit te voeren 

binnen een termijn van 2 jaar. 

 

De persoon die zich wenst in te als stagiair-vastgoedmakelaar moet zijn aanvraag per 

aangetekend schrijven richten aan het BIV, meerbepaald aan de voorzitter van de Uitvoerende 

Kamer (verdere uitleg onder hoofdstuk 3.2 BIV).  

  

Bij de aanvraag dienen volgende documenten te zitten : 

- Kopie van diploma of bewijs van beroepservaring 

- Recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen 

- Stageovereenkomst opgesteld in 3 exemplaren, afgesloten met een vrije stagemeester, 

ingeschreven op de lijst van erkende stagemeesters 

- Een bewijs van goed gedrag en zeden 

- Eventueel een bewijs van betaling van dossierskosten 

 

Eind 2010 waren er 1897 stagemeesters en 1496 stagiairs.  Wat de specifieke verplichtingen zijn 

van de stagemeester en de stagiair wordt hieronder uitgebreid beschreven en komt van de website 

van het BIV zelf. De oorsprong van de reglementering zit vervat in het KB van 3 februari 1999, 

bijgewerkt door het KB van 3 juni 2007 waarbij de toegang tot het beroep nog werkt verstrengt. 

 

-  De stageovereenkomst 

De overeenkomst mag geen arbeidscontract zijn. Ze omvat onder andere: 

- De verbintenis van de partijen om het stagereglement en de instructies en richtlijnen van het 

BIV na te leven. 

- De verbintenis van de partijen om hun respectieve verplichtingen loyaal na te komen, het 

beroepsgeheim te eerbiedigen en de beroepsbelangen van de andere partij niet te schaden (niet-

concurrentiebeding). 

- De manier waarop de stagiair zal worden vergoed voor de prestaties die hij voor rekening van 

zijn stagemeester levert. 

De overeenkomst kan worden aangegaan met een rechtspersoon (een vennootschap). In dit geval 

dient één van de mandatarissen van de vennootschap met naam als stagemeester te worden 

aangeduid en dient een kopie van de statuten van de vennootschap aan de overeenkomst te 

worden gehecht.  

 

Let op: het is de stagemeester formeel verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks aan de stagiair 

een vergoeding te vragen voor het stagemeesterschap. 
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-  De interne stage 

De stage wordt in zelfstandig dienstverband uitgevoerd in het kantoor van de stagemeester. De 

overeenkomst heeft de waarde van een contract van zelfstandige dienstverlening. Tussen de 

stagiair en zijn stagemeester mag er geen enkele band van ondergeschiktheid zijn. 

De stagiair mag tijdens de duur van de stage geen werknemer van zijn stagemeester (zowel een 

natuurlijke als rechtspersoon) zijn. Hij mag dus niet door een arbeidscontract aan zijn 

stagemeester gebonden zijn. 

-  Verslagen 

De stagiair dient 2 verslagen in te dienen (het eerste 2 maanden na (datum van) inschrijving op de 

lijst van stagiairs, het andere aan het einde van de stage). 

 

De verslagen dienen de werkzaamheden te vermelden die de stagiair heeft uitgevoerd of waaraan 

hij heeft deelgenomen, de moeilijkheden die hij heeft ondervonden en de manier waarop zijn 

stagemeester hem heeft begeleid. 

 

Deze verslagen moeten voldoende worden gestoffeerd (met facturen, contracten met 

opdrachtgevers, projectbeschrijvingen, voorbeelden van affiches of advertenties, brieven, 

mandaten, e-mailbeheer, electronisch agenda,enz). De stagiair moet in het verslag ook vermelden 

hoeveel dagen hij heeft gepresteerd. 

 

Het doel van het verslag is om aan te tonen dat de stagiair werkelijk activiteiten in verband met 

onroerend goed heeft uitgeoefend. 

 

Het bewijs van de vergoeding door de stagemeester dient te worden toegevoegd (minstens € 

637,60 excl. btw per maand op 01/01/2011). Opmerking: dit bedrag kan worden verhoogd bij 

ministeriële beslissing. 

 

De verslagen dienen door de stagiair en de stagemeester te worden ondertekend. 

 

Als er geschillen ontstaan, kan de Uitvoerende Kamer de partijen horen. De stagiair beantwoordt 

de vragen die de Uitvoerende Kamer hem stelt over de verslagen, eventueel mondeling. 

 

De verslagen worden door de Uitvoerende Kamer vertrouwelijk behandeld (voor wat de inhoud 

ervan betreft). 

  

-  Online opleiding  : www.e-biv.be 

De stagiairs hebben de plicht om opleidingen te volgen. Daarvoor stelt het Instituut online “e-

learning”-cursussen ter beschikking aan zijn leden. 

Elke stagiair moet tijdens zijn stage de volgende modules volgen om te kunnen worden 

ingeschreven op het tableau van het Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars: 

1° Wet op de handelspraktijken 

2° Plichtenleer van het BIV 

3° Huurcontracten 

4° Verkoop van onroerende goederen of Syndicus 
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Als de stagiair de cursussen niet volgt of geen attest kan voorleggen dat hij op deze cursussen 

geslaagd is, zal hij geen toelating krijgen om het bekwaamheidsexamen voor inschrijving op het 

tableau af te leggen. 

-  Downloads 

 

Type stageovereenkomst : 

http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/Nieuw%20website/Formulieren/2012/stageovereenko

mst%202012.pdf 

Voorgesteld model kwartaalverslag (uit stagereglement 1999) :  

http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/DOC/Trimestrieel%20rapport.doc 

Voorgesteld model verslag( uit stagereglement 2008 ) : 

http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/DOC/Trimestrieel%20rapport_reglement%202008.do

c 

Voorgesteld model van evaluatieformulier aan het einde van de stage 

http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/DOC/Stagebeoordelingsformulier.doc 

 

-  Bekwaamheidsexamen 

 

Na de stage volgt er een verplicht schriftelijk en mondeling examen waarbij de stagiair zijn 

bekwaamheid moet aantonen.  Deze verplichting geld sedert 1 januari 2008. 

De stage wordt met succes afgesloten als de stagiair slaagt in de praktische bekwaamheidstest die 

door het Instituut wordt georganiseerd. 

 

De praktische bekwaamheidstest heeft tot doel om na te gaan of de kandidaat aan het einde van 

zijn stageperiode in staat is om zijn theoretische beroepskennis in de praktijk te brengen en 

daarbij de wetten en deontologische regels na te leven. 

 

Dit examen vindt plaats aan het einde van de stage wanneer de Uitvoerende Kamer van oordeel is 

dat de verslagen en andere stageverplichtingen bevredigend zijn. 

 

De kandidaat dient op de schriftelijke proef 60% te behalen om te slagen. De test omvat een 

schriftelijke proef (60%) en een mondelinge proef (40%). 

 

Het programma wordt bepaald door de Nationale Raad. De materies die in het examen aan bod 

komen, staan vermeld in een bijlage bij het stagereglement. 

 

De schriftelijke proef vindt naar keuze in het FR/NL/D plaats en de mondelinge proef voor de 

Uitvoerende Kamer  waaronder de voornaamste vestiging van de stagiair valt. Het schriftelijke 

gedeelte bestaat uit meerkeuzevragen (zoals in de online-cursussen).  

 

Elke stagiair krijgt 3 kansen om beide delen van het examen af te leggen.  

 

Van de stagiair die slaagt in de praktische bekwaamheidstest wordt aangenomen dat hij een vraag 

tot inschrijving op het tableau van de vastgoedmakelaars heeft ingediend. 
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(bron http://www.biv.be/NV_2_D.php?lingua=NL) 

 

- Persoonlijk BIV-nr 

 

Eens voldaan aan bovenstaande criteria krijgt de aspirant makelaar zijn BIV nummer en kan hij 

totaal zelfstandig het beroep beginnen uit te oefenen.  

 

2.4.6 Onrechtmatige uitoefening 
 

Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen wordt met 

gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 200 tot 2.000 frank of met 

één van die straffen alleen gestraft:  

 

1° hij die, zonder daartoe gemachtigd te zijn, zich openbaar de beroepstitel van een 

gereglementeerd beroep toeëigent, evenals hij die een titel voert of die aan de beroepstitel die hij 

voert een vermelding toevoegt, welke tot verwarring kan leiden met de beroepstitel van een 

gereglementeerd beroep;  

 

2° hij die, zonder op het tableau van de beoefenaars of op de lijst van de stagiairs te zijn 

ingeschreven of zonder daartoe te zijn gemachtigd, dat beroep uitoefent;  

 

3° hij die het uitoefent terwijl hij het voorwerp is van een schorsingsmaatregel.  

  

De rechtbank kan bovendien de definitieve of tijdelijke sluiting bevelen van een deel van de 

lokalen of van alle lokalen die worden gebruikt door degene die zich schuldig maakt aan één of 

meer van de hierboven bedoelde overtredingen.  

 
Artikel 10 van de Kaderwet, wet van 1 maart 1976 (BS 27/03/1976) 

 

Het beroep van vastgoedmakelaar is beschermd en het is daarom belangrijk om mensen die het 

beroep onwettige uitvoeren, dus zonder erkend te zijn door het BIV zelf, op te sporen en te 

vervolgen. 

Het behoort tot één van de wettelijke taken van het BIV, specifiek de Nationale Raad om erop toe 

te zien dar de voorwaarden inzake toegang tot het beroep worden nageleefd. Elke inbreuk op de 

wetten en verordeningen tot bescherming van de beroepstitel en tot organisatie van het beroep 

moet bij de gerechtelijke overheid worden aangeklaagd. 

 

Artikel 7 van de Kaderwet, wet van 1 maart 1976 

 

In 1995 werd de Commissie Opsporing in het leven geroepen om de Nationale Raad daarin bij te 

staan. Deze dienst is belast met het opsporen van personen die het beroep van vastgoedmakelaar 

zonder erkenning uitoefenen.  

De Commissie opent dossiers op basis van klachten van vastgoedmakelaars, van derden of op 

basis van vaststellingen gedaan door inspecteurs van het BIV op verschillende websites, in 

advertenties, in dagbladen of tijdens een inspectieronde. Binnen de dienst Opsporing zijn er dus 

inspecteurs werkzaam die de erkenning van privé-detective hebben. 

 

Als zelfstandige op een onwettige manier (dat wil zeggen zonder daartoe gemachtigd te zijn) het 

beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen is een strafrechtelijk misdrijf waarvoor correctionele 
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straffen gelden (zoals voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde, het beroep van 

advocaat,...). We verwijzen voor de wettelijke bepalingen terzake naar het luik juridische teksten 

op de deze website. 

Bij niet regularisatie stelt de Nationale Raad van het Instituut gerechtelijke acties in tegen de 

persoon die het beroep illegaal uitoefent. 

Het is als erkend vastgoedmakelaar, stagiair en zelfs als aspirant in opleiding aangeraden om een 

klacht neer te leggen bij het BIV tegen elke persoon die de beroepstitel onrechtmatig uitoefent.  

 

2.5 Aanverwante beroepen 
 
Er zijn een aantal beroepen die verwant zijn of nauw aanleunen tegen dat van vastgoedmakelaar.  

De oorzaak van die verwantschap is te verklaren door het feit dat het beroep vastgoedmakelaar 

meerdere facetten behandeld. De beroepen, al dan niet gereglementeerd kunnen zelfs zeer dicht 

aanleunen tegen de functies van de makelaar en zorgen voor concurrentie.  

 

-  gereglementeerde beroepen  

 

Er zijn een aantal gereglementeerde aanverwante beroepen die vrijgesteld zijn van BIV-

erkenning maar toch alle vastgoedmakelaarsactiviteiten kunnen uitoefenen.  Deze doen dit op 

grond van wettelijke of reglementaire bepalingen of van vaste beroepsgebruiken en zijn daarbij 

onderworpen aan de tucht van een eigen erkende beroepsinstantie.  Ze vallen niet onder het 

toepassingsgebied van het KB van 6 september 1993 (Erkenningsbesluit).  Onder de 

uitzonderingsbepaling vallen : 

- Boekhouders 

- Landmeters-experten : per KB van 15 december 2005 gebonden aan de plichtenleer, 

onder toezicht echter van zijn eigen Federale Raad. 

- Advocaten : reglement als syndicus opgesteld door de Orde van de Vlaamse Balies en in 

werking sedert 25 november 2002 

- Architecten 

- Notarissen : regels vastgelegd in het KB van 14 november 2006 

 

-  vrijgestelden beheer eigen patrimonium 

 

De persoon die het eigen patrimonium beheert, en dit als enige eigenaar, mede-eigenaar of als 

aandeelhouder of vennoot de bezittende vennootschap, is vrijgesteld van lidmaatschap en 

erkenning van het BIV. 

 

-  vrijgestelden verhuur beperkte periode 

 

Natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bezig houden met verhuur met een beperkte 

periode, seizoensverhuur of toeristisch verhuur, horen ook bij de vrijgestelden. 

 

-  niet-gereglementeerde beroepen 

 

Daaronder vallen de vastgoedexperts en vastgoedpromotoren. De grens tussen de activiteiten van 

de twee bovenstaande en deze van de vastgoedmakelaar is soms zeer vaag. Daarom een korte 

beschrijving : 

 

- de vastgoedmakelaar kan optreden als bemiddelaar en beheerder; 
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- de vastgoedexpert kan optreden als plaatsbeschrijver, schaderegelaar en schatter van 

vastgoed 

- de vastgoedpromotor kan optreden als vastgoedhandelaar, verkavelaar, 

projectontwikkelaar en als persoon die de bouw sleutelklaar maakt. 

 

2.6  Opportuniteiten & evoluties 

Naast zijn vastgoedmakelaarsactiviteiten kan de makelaar ook enkele aanleunende 

beroepsactiviteiten uitvoeren. Daarbij is hij deontologisch verplicht om een belangenconflict uit 

de weg te gaan.  Dit zal meestal betekenen dat hij die bijkomende activiteiten in eer en geweten 

zal uitvoeren zonder daarbij de opportuniteit te laten voorbijgaan.  De lijst is immens groot, maar 

hierbij toch enkele voorbeelden : 

- Verhuur toerisme : daarvoor met je wel een erkenning hebben van Toerisme Vlaanderen maar 

als het kantoor zich in een toeristische streek bevindt waarom deze meestal rendabele activiteit 

niet erbij nemen ?   Daarbij komt dat toeristen die misschien deel kunnen uitmaken van een 

potentieel kandidaat-kopers voor een tweede verblijf. 

- Energiedeskundige type A : het VEA (Vlaams Energieagentschap) bedacht bij de start van het 

beroep een verbod voor makelaars voor het opmaken van een epc-attest van hun eigen aanbod.  

Ondertussen is duidelijk dat de deontologie enerzijds en de hoge boetes voor foutieve epc-

attesten anderzijds een degelijke uitvoering van de prestatie garandeert.  Bijkomend voordeel is 

dat je als makelaar direct zelf het attest kunt opmaken en alzo tijd bespaart.  Een epc-attest is 

verplicht op te maken voor het aanbieden van het pand 

- Onderhoudsfirma : In een streek met veel tweede verblijven kan dit interessant zijn, vooral in 

combinatie met seizoens- en vakantieverhuur.  Een eigen firma die het onderhoud doet van de 

tuinen en eventueel zwembaden, het kuisen van het pand zelf, de geïnteresseerden beschouwen 

het  meer als een service.  Dankzij het systeem van dienstencheques kan deze service zelfs 

relatief goedkoop worden aangeboden.  

- Homestaging (vastgoedstyling): Dit is één van de nieuwe tendenzen.  Sommige panden zijn 

moeilijk te verkopen of te verhuren in de toestand dat ze zich bevinden.  Een homestager is een 

professional die het pand “opkalefatert”,  meestal is het gewoon het oubollig karakter van de 

inrichting uitvlakken door te vereenvoudigen en te verfrissen.  Dit gebeurt met een relatief laag 

budget met als doel de woning aantrekkelijker te maken waardoor ze sneller en voor meestal een 

betere prijs kunnen worden verkocht of verhuurd. 

Een homestager is geen interieurinrichter. Die past de woning aan de smaak van de bewoner aan, 

terwijl de vastgoedstylist de inrichting depersonaliseert en neutraliseert, zodat het pand een groter 

publiek aantrekt.  

- Asbuild Expert : De wetgever wil bij het verkoopsdossier een asbuilddossier voegen.  De juiste 

wetgeving met zijn uitvoeringsbesluiten dient nog te worden opgemaakt maar nu staat al vast dat 

er problemen zullen ontstaan bij het vinden van de juiste personen voor de opmaak van deze 

dossier.   

Initieel werd er gedacht aan de landmeters-experts, maar deze zijn niet geïnteresseerd en zelfs 

niet gekwalificeerd.  Architecten waren de volgende kandidaten maar die dossiers zullen 
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peperduur worden, automatisch komen we bij de personen terecht die een grote bouwkundige 

ervaring kunnen combineren met een uitgebreide materiaalkennis en een stevige juridische 

kennis.   

Daartoe behoren gedeeltelijk de vastgoedmakelaars maar zeker en vast de 

veiligheidscoördinatoren tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.  Deze groep deskundigen is 

namelijk al sinds 2005 bezig met het maken van asbuilddossiers (PID) bij nieuwbouwwoningen. 

Wil je als vastgoedmakelaar mee op de kar wil springen  dan moet je ondertussen nu al bezig zijn 

met de nodige bijscholingen. 

- Aankoopmakelaar : Bij een transactie van een huis bemiddeld de makelaar tussen twee 

partijen. Meestal is zijn opdrachtgever de verkoper, maar in de Angelsaksische landen is het 

normaal dat ook de koper een makelaar heeft waarbij die als adviseur optreed.  Zijn diensten 

hebben dan voornamelijk betrekking op het zoeken naar een geschikt pand, het schatten van de 

waarde, inspectie op verborgen gebreken en eventueel het voeren van onderhandelingen. 

- Internet Trading : de opkomst van het internet biedt de consument nieuwe mogelijkheden aan 

om zelf vastgoed te zoeken of aan te bieden, voornamelijk op de residentiële markt. De meest 

gebruikte vormen zijn zoekertjessites en sociale netwerksites. Daarbij voert hij een deel van het 

bemiddelingsproces zelf uit waardoor hij een deel van de makelaarskosten uit spaart.  Het is aan 

de vastgoedmakelaar om op die tendens in te spelen en zelf het medium te gebruiken. Dit doet hij 

door niet alleen zijn eigen aanbod via die weg aan te bieden maar ook daar actief op zoek te gaan 

naar potentiële opdrachtgevers. 

- Adviseur Vastgoedbeleggingen : Kapitaal vast zetten op spaarboekjes of beleggen in de 

traditionele obligaties en kasbons is gezien de inflatie en de beperkte opbrengst niet meer 

interessant.  Het kapitaal krimpt in plaats van te groeien.  Beleggen in aandelen is als dusdanig 

risicovol dat het een voltijdse bezigheid moet zijn om enige rendabiliteit te bekomen. Al dit geld 

dat geparkeerd staat zoekt een uitweg en daarbij is vastgoed de redende engel. Bij een 

klantenpubliek die beschikt over grote kapitalen kan de vastgoedmakelaar de ideale raadgever 

zijn om dit geld te beleggen in  vastgoed. Bijzonder lucratief bij een goede marktkennis. 

- Projectontwikkelaar : Met vastgoed dat op de markt komt is er soms meer te doen dan enkel 

bemiddeling tot verkoop ervan.  Wat een gewoon huis is met grond kan in de toekomst ook een 

appartementsgebouw worden, wat een oud fabriekpand is kunnen een aantal lofts worden, wat 

een oude site is een inbreidingsproject met woonhuizen.   

Bij steden die streven naar stadvernieuwing en het wegwerken van achtergestelde buurten zijn de 

mogelijkheden legio. Daarnaast geeft het Agentschap Ondernemen zelfs financiële steun in de 

vorm van subsidies voor de studie en procesbegeleiding voor de herontwikkeling van verouderde 

terreinen en brownfields. 

Voor de verkoper is dit interessant daar hij plots meer kan krijgen voor zijn pand, voor de 

makelaar des te meer daar hij misschien niet één verkoop zal realiseren maar meerdere, met 

uiteindelijk een veel hogere omzet. Een degelijke kennis van de lokale markt met inzicht in vraag 

en aanbod is hierbij vereist. 
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De moeilijkheid voor de makelaar hierbij is het kunnen in handen houden van het gehele project 

eens de mogelijkheden van het pand gekend zijn.  Daarbij helpt het als er binnen zijn connecties 

mensen zijn die willen investeren in vastgoed of enkele vastgoedpromotors.  

Er zijn nog heel wat meer beroepsactiviteiten die een aanvulling kunnen zijn op het beroep van 

vastgoedmakelaar.  De hoofdgedachte is hierbij dat je als vastgoedmakelaar bepaalde 

opportuniteiten niet mag laten voorbijgaan, vooral als ze passen binnen een vroegere 

beroepservaring. 

 

3.  De Vastgoedsector 

3.1. Het wettelijk kader 

Het kader voor de bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar werd vastgelegd in Koninklijke Besluiten en wetten, aangevuld met 

uitvoeringsbesluiten en een uitgebreide rechtspraak. 

De voornaamste zijn de kaderwet van 1 maart 1976 en het erkenningsbesluit van 6 september 

1993 voor de vastgoedmakelaar zelf, het organisatiebesluit van 27 november 1985 voor de 

beroepsorganisatie.  

Algemeen gaat het hier over de toegang tot de intellectuele dienstverlenende beroepen met 

kaderreglementeringen betreffende de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening 

ervan. Ieder desbetreffend beroep heeft daarnaast zijn eigen toegepaste wetgeving 

3.1.1  Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening 

- Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van 

de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, gewijzigd door de wetten van 15 

juli 1985, 30 december 1992, 9 januari 1993, 10 februari 1998 en 20 juli 2006 

- Koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de artikelen 1 en 2 van de 

kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 

uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, gewijzigd bij de wet van 15 juli 

1985. 

- Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de 

werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn 

opgericht.  

Gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 november 2004 (B.S. 15.12.2004), van koninklijk besluit 

van 27 april 2007 (B.S. 31.05.2007) en van koninklijk besluit van 19 september 2008 (B.S. 

19.12.2008). 

- Koninklijk besluit van 24 juni 1987 houdende organisatie van de overgangsregeling bedoeld bij 

artikel 17 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de 

beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen. 
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- Koninklijk besluit van 12 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel V van de 

programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. 

3.1.2  Bescherming van de beroepstitel 

- Kaderwet van 24 september 2006 (B.S. 16.11.2006) betreffende het voeren van de beroepstitel 

van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een 

ambachtelijk beroep. 

- Koninklijk besluit van 10 november 2006 (B.S. 4.12.2006) houdende uitvoering van de 

artikelen 4, § 2, 10, § 2 en 19 van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van 

de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van 

een ambachtelijk beroep (Hoofdstuk I) 

- Wet van 13 juli 2006 (B.S. 16.11.2006) betreffende de commissies en de beroepscommissies 

die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel 

beroep 

- Koninklijk besluit van 21 maart 2007 (B.S. 10.04.2007) tot vaststelling van de procedure en de 

termijnen voor de kamers van de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake 

het voeren van een beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en tot vaststelling 

van de inwerkingtreding van de wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies die bevoegd zijn 

inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroepen 

- Koninklijk besluit van 16 juni 2009 (B.S. 08.07.2009) houdende uitvoering van artikel 7 van de 

wet van 13 juli 2006 betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn 

inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep 

3.1.3  Coördinatie 

- Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (B.S. 18.09.2008 ed. 2 - errat. B.S. 26.09.2007) tot 

codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen 

- Wet van 18 april 2010 tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende 

intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustuts 2007 (B.S. 

08.06.2010) 

3.1.4  Specifieke beroepsreglementering 

- Wettelijke basis, toegang tot het beroep  

 

Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het 

Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007 (B.S., 18 september 2007) 

Koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de 

uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S., 13 oktober 1993) 

Stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 

- Organisatie en werking 
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Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de 

werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn 

opgericht (B.S., 30 januari 1986) 

Reglement van inwendige orde (goedgekeurd bij Ministerieel schrijven van 06.05.2003) 

- Uitoefening van het beroep 

 

Koninlijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de 

bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars  

- Plichtenleer 

 

Het reglement van plichtenleer 

Deontologische richtlijnen 

- Witwaswetgeving 

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 

witwassen van geld en de financiering van terrorisme 

 

Model van melding aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking omtrent een vermoeden 

van witwassen van geld of een vermoeden van financiering van terrorisme 

- Nieuwe wet Mede-Eigendom 

Nieuwe wet (vanaf 1 september 2010) - officieuze gecoördineerde versie 

Oude wet mede-eigendom van kracht tot en met 31 augustus 2010 

 

3.1.5  Reglementering ter bescherming van de consument 

Wet op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming, (WMPC ) van 6 april 2010, ter 

bescherming van de consument 

Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 

Woninghuurwet, wet van 20 februari 1991 

Bron : http://www.biv.be/NV_2_L_1.php?lingua=NL  &  http://www.hrzkmo.fgov.be/Default.aspx?tabid=1640 

 

3.2 Beroepsvereniging BIV 

Het BIV, voluit Beroepsinstituut van Vastgoed-makelaars 

is de beroepsvereniging van de vastgoed-makelaar.  Het 

instituut vindt zijn grondslagen in het KB van 27 

november 1985 dat op zich een gevolg was van de 

Kaderwet. Het Erkenningsbesluit voorzag in de oprichting 

van het beroepsorgaan en uiteindelijk werd op 1 maart 

1995 het BIV geïnstalleerd. Onderstaand wordt nader 

bekeken wat het BIV is, wat zijn voornaamste taken zijn 

en hoe het is gestructureerd. Bron is daarbij het BIV zelf. 
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3.2.1  Wat is het BIV 
 

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een publiekrechtelijke beroepscorporatie. 

Het heeft als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen en de naleving van de plichtenleer te 

waarborgen. 

Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige 

vastgoedmakelaarsactiviteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV. 

Vastgoedmakelaars zijn bovendien verplicht om de regels van de plichtenleer na te leven. 

 

3.2.2  Voornaamste Opdracht 

- Opdracht inzake toegang tot het beroep 
 

Vastgoedmakelaar is een gereglementeerd beroep. Dit betekent dat iedereen die als zelfstandige 

de activiteiten van vastgoedmakelaar wil uitoefenen, in principe bij het BIV dient ingeschreven te 

zijn. 

De Kamers van het BIV hebben de opdracht om te beslissen over de aanvragen tot inschrijving 

en daarbij na te gaan of de kandidaat aan alle voorwaarden voor toegang tot het beroep voldoet. 

 

-  Opdracht inzake het onwettig uitoefenen van het beroep 

 

Als zelfstandige op een onwettige manier (dat wil zeggen zonder daartoe gemachtigd te zijn) het 

beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen is een strafrechtelijk misdrijf waarvoor correctionele 

straffen gelden (zoals voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde, het beroep van 

advocaat,...).  

Daarnaast kan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel een staking van de activiteiten 

bevelen gekoppeld aan een dwangsom.  

 

- Opdracht inzake controle van de plichtenleer 

 
De Kamers van het BIV hebben tot taak om na te gaan of de vastgoedmakelaars de regels van de 

plichtenleer van het beroep naleven. Gebeurt dit niet, dan stelt de overtreder zich bloot aan een 

tuchtstraf: waarschuwing, blaam, schorsing of schrapping, al naargelang het geval. 

3.2.3  Structuur van het BIV 

Het BIV telt vier organen 

1 de Nationale Raad,  

2 het Bureau,  

3 de Uitvoerende Kamer(s) en  

4 de Kamer(s) van Beroep.  

Bij de samenstelling van deze organen worden een aantal spelregels gehanteerd, met name:  

- geheime vierjaarlijkse verkiezingen onder alle erkende vastgoedmakelaars (behalve 

uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de voorzitters van de Kamers die advocaat of magistraat zijn, 

en benoemd door de Koning);  
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- onverenigbaarheid tussen mandaat in de Nationale Raad, de Uitvoerende Kamers en de Kamers 

van Beroep. 

 

-  De Nationale Raad heeft als opdracht: 

- de voorschriften van de plichtenleer op te stellen; 

- het stagereglement op te stellen; 

- erop toe te zien dat de voorwaarden betreffende toegang tot het beroep worden nageleefd en 

elke inbreuk inzake onwettige uitoefening van het beroep bij de gerechtelijke overheid aan te 

klagen; 

- maatregelen te nemen inzake beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden. 

 

-  Het Bureau heeft als opdracht : 

Het dagelijks beheer van het Instituut. Dit omvat ondermeer:  

- het afhandelen van de lopende zaken; 

- het toezicht op het financieel beheer van het Instituut; 

- het voorbereiden van vergaderingen van de Nationale Raad; 

- het aanwerven en het leiden van het personeel; 

- en alle andere door de Nationale Raad bepaalde opdrachten. 

Het Bureau is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester 

 

De penningmeester heeft een aantal specifieke bevoegdheden: 

- hij is de bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut; 

- hij zorgt voor het innen van de bijdragen en van alle aan het Instituut verschuldigde sommen en 

geeft er kwijting van; 

- hij stelt de ontwerpen van jaarrekeningen op alsook het ontwerp van begroting; 

- op het einde van elk trimester legt hij aan de Raad een overzicht voor van de financiële 

toestand, samen met een staat van de uitvoering van de begroting. 

 

-  Uitvoerende Kamers 

De voornaamste opdrachten van de Uitvoerende Kamers zijn: 

- uitspraak te doen inzake aanvragen tot inschrijving, weglating en wederinschrijving bij het BIV;  

- te waken over de toepassing van het stagereglement;  

- te waken over de toepassing van de plichtenleer en uitspraak in tuchtzaken te doen ten opzichte 

van de leden;  

- het opmaken en bijhouden van de lijst van de stagemeesters; 

- om - op gezamenlijk verzoek van de betrokkenen - in laatste aanleg arbitraal uitspraak te doen 

omtrent betwistingen inzake honoraria die door een vastgoedmakelaar aan zijn cliënt worden 

gevraagd;  

- op verzoek van de hoven en rechtbanken of in geval van geschil tussen op het tableau of op de 

lijst van de stagiairs ingeschreven personen, advies uit te brengen over de berekening van de 

honoraria. 

 

Verenigde Uitvoerende Kamers 
De verenigde Uitvoerende Kamers zijn bevoegd voor dossiers die betrekking hebben op 

vastgoedmakelaars die hun hoofdvestiging hebben in het Duitstalige landsgedeelte.  

Tevens zijn deze Kamers bevoegd bij betwistingen tussen personen die ingeschreven zijn op 

tableaus die werden opgemaakt door verschillende Uitvoerende Kamers. 
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-  Kamers van Beroep 

De Kamers van Beroep spreken zich uit over de beroepen ingesteld tegen de beslissingen die in 

eerste aanleg werden genomen door de Uitvoerende Kamers.  

Zij beslissen eveneens over aanvragen tot eerherstel. 

 

Verenigde Kamers van Beroep 
De verenigde Kamers van Beroep doen uitspraak over beroepen ingediend tegen de beslissingen 

van de verenigde Uitvoerende Kamers. 

Schematische voorstelling 

 

 

 

 

 

 
 

Beroep tegen een uitspraak van de Kamer van Beroep kan enkel buiten het BIV bij het Hof van 

Cassatie.  Dit hof zal zich echter niet uitspreken over de grond van de zaak maar eerder oordelen 

over vormfouten. 

 

3.3 Belangenvereniging CIB 
 

 

Naast de beroepsvereniging BIV die als regulator optreed zijn er tal van belangenverenigingen 

waarvan het CIB de voornaamste is. Om van hun diensten te kunnen genieten moet je wel lid 

zijn. Onderstaand komt rechtstreeks van de website van het CIB. 

 

 

BIV 

Nationale Raad Uitvoerende Kamer 

Kamer van Beroep 

Hof van Cassatie 

Bureau 
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3.3.1  Wat is CIB? 

CIB Vlaanderen, voluit de Confederatie van Immobiliënberoepen van Vlaanderen, is veruit 

de grootste en meest representatieve beroepsvereniging van vastgoedmakelaars. Naast 

vastgoedmakelaars vinden ook andere vastgoedberoepen zoals syndici, bouwpromotoren, 

vastgoedfiscalisten en vastgoedjuristen, onderdak bij onze organisatie. CIB is een door de Hoge 

Raad voor de Middenstand erkende beroepsvereniging en regionaal georganiseerd. CIB 

Vlaanderen, CIB Wallonië en CIB Brussel zijn autonome organisaties die via CIB Nationaal en 

de Europese Raad van Immobiliënberoepen (CEPI) een hechte band hebben. CIB Vlaanderen telt 

6 lokale afdelingen, één voor elke Vlaamse provincie en, gezien het specifieke karakter van 

vakantieverhuur, één voor de Vlaamse kust. Binnen CIB worden de verschillende 

beroepscategorieën vertegenwoordigd door federaties.  

De om en bij de 1200 hoofdleden (kantoren) van CIB Vlaanderen zijn goed voor meer dan 60% 

van de sectoromzet. Aangezien er bij deze kantoren gemiddeld 2,5 tot 3 erkende 

vastgoedmakelaars actief zijn, vertegenwoordigt CIB dus tussen de 2.500 en 3000 erkende 

vastgoedmakelaars in Vlaanderen.  

CIB Vlaanderen biedt haar leden een zeer uitgebreid pakket diensten aan en behartigt met tal 

van initiatieven de belangen van de vastgoedprofessional en de vastgoedsector.  

Geschiedenis 

In 1934 zag met Chambre Immobilière de Belgique, toen al afgekort tot CIB, de eerste 

beroepsvereniging van de vastgoedsector het levenslicht. Die vereniging werd in 1962 dan 

omgevormd tot de provinciaal georganiseerde Nationale Federatie van Immobiliënkamers van 

België (N.F.I.K.B.).  

Na de mislukte fusieonderhandelingen met de concurerende beroepsvereniging UIB werden op 

16 oktober 1983 de statuten van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België, 

opnieuw met als afkorting CIB, ondertekend. Met de publicatie van die statuten in het Belgisch 

Staatsblad, op 24 februari 1984, was CIB dan echt een feit. 

Nog in 1983 werd CIB Vlaams Gewest vzw opgericht, waarmee werd ingespeeld op de toen op 

gang getrokken federalisering van de staatsinstellingen. CIB-Nationaal werd dan ook definitief 

opgedeeld in 3 gewestelijke instellingen, en CIBRA (CIB Brabant) gesplitst in Vlaams en Waals 

Brabant en het hoofdstedelijk gebied Brussel. 

Omdat de kaderwet Verhaegen, de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de 

bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele 

beroepen, slechts een Beroepsinstituut met twee taalgemeenschappen voorzag, besloot ook CIB-

Vlaams Gewest haar statuten in die zin op te stellen. Er werd gekozen voor de naam CIB 

Vlaamse Gemeenschap, intussen gewijzigd in CIB Vlaanderen. 
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3.3.2  Opdracht en kernactiviteit 

Een beroepsvereniging heeft als opdracht om de belangen van haar leden in de meest ruime zin 

van het woord, te verdedigen. Al meer dan 70 jaar komt CIB op voor de collectieve en 

individuele belangen van haar leden.  

Naar de verschillende overheden toe behartigt CIB Vlaanderen dan ook met allerlei initiatieven 

de belangen van de vastgoedprofessional en de hele vastgoedsector. Naar het grote publiek toe 

treedt CIB dienstverlenend op door het organiseren van structuren voor het samenbrengen van 

vraag en aanbod en door het helpen scheppen van een vastgoedvriendelijk klimaat.  

-  Professionele aanpak 

CIB is de drijvende kracht achter de professionalisering van het beroep van vastgoedmakelaar. 

Een CIB-makelaar is een goed opgeleide en uitstekend geïnformeerde beroepsbeoefenaar, die op 

de hoogte blijft van de evoluties op de markt en die zich permanent bijschoolt. Elke dag opnieuw 

doet hij beroep doen op het uitgebreide pakket diensten die CIB aanbiedt.  

- Voordelen lidmaatschap 

Het CIB-lidmaatschap biedt heel wat voordelen. Wij geven u graag een overzicht van onze 

troeven: 

- CIB informeert 

- CIB houdt de vinger aan de pols van de actualiteit en informeert haar leden onder meer met een 

wekelijkse elektronische nieuwsbrief en het wekelijkse ledentijdschrift Vastgoedflitsen. De 

laatste evoluties in de vastgoedwereld, nieuwe wetgeving, rechtspraak die op het 

makelaarsberoeps van toepassing zijn, komen hierin uitgebreid aan bod. Bovendien kunt u als 

CIB-lid genieten van gratis juridisch eerstelijnsadvies.  

- Netwerking 

Als CIB-lid wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de provinciale ledenvergaderingen. 

Deze zijn net zoals de vele andere evenementen die door CIB Vlaanderen worden georganiseerd 

de uitgelezen kans tot informatie-uitwisseling en netwerking.  

- Up-to-date modelcontracten 

Op het CIB Vastgoedloket, hét informatieportaal voor onze leden, zijn onze modelcontracten 

ongetwijfeld de grootste trekpleister. Als CIB-lid bent u zeker, dat de aangeboden 

modelcontracten juridisch volledig en correct zijn. Uiteraard worden deze contracten permanent 

aangepast aan de steeds wijzigende wetgeving. Bovendien zijn de meeste contracten beschikbaar 

in drie of vier talen.  

- Goed verzekerd aan voordelige tarieven 

CIB Vlaanderen sloot tegen uitzonderlijk interessante voorwaarden een collectieve verzekering 

af voor haar leden. Deze polis beperkt zicht niet enkel tot de verplichte verzekering 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid “Uitbating Beroepsaansprakelijkheid” en de “Borgstelling”, 
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opgelegd door het BIV in haar deontologie, maar biedt tevens belangrijke bijkomende 

waarborgen.  

- Dat ietsje meer voor uw klanten 

Dankzij de talrijke partnerships die CIB Vlaanderen afsloot, kunnen onze leden hun klanten 

extra service bieden en zelf genieten van interessante vergoedingen.  

 - Tal van interessante kortingen 

Dankzij de vele kortingen en voordelen is het CIB-lidmaatschap een investering die zichzelf in 

geen tijd terugverdient.  

Afhankelijk van het soort lidmaatschap waarvoor u kiest, geniet u van andere voordelen en 

diensten. Vergelijk de soorten lidmaatschap bij CIB via deze handige tabel.  

http://www.cib.be/voordelenciblid  

 

3.4 Andere organisaties & verenigingen 

Naast het CIB, dat veruit de grootste belangenvereniging is, bestaan er nog andere waar de 

vastgoedmakelaar bij terecht kan :  

 

- de Vlaamse Vastgoedfederatie   : http://www.vvf.be/  

- de Unie van Vastgoedmakelaars : www.uvvgm.be/fiche.asp?custnr=315&itemnr=19398 

- Association Belge des syndics et administrateurs de biens : www.absa.be   

- Reflexioins immobilières : www.reflexions-immobilieres.be   

- de franchisegroep CENTURY21 : www.century21.be/#   

- de franchisegroep ERA : www.era.be/nl/kopen/immo-te-koop.aspx  

-  de vzw Certes :   www.certes.be :  profileert zich als een kwaliteitslabel in de 

immobiliënwereld en heeft een kwaliteitscharter met 140 punten. Certes wil een heel netwerk van 

zelfstandige makelaars opbouwen die bereid zijn dit kwaliteitscharter te respecteren. 

Er zijn nog meer verenigingen maar het is aan de makelaar zelf om uit te maken welke nuttig 

kunnen zijn. Achter sommige gaat er een hele organisatie schuil terwijl andere dan weer het 

initiatief zijn van enkelingen. De motieven van bestaan zijn voor de meeste louter van financiële 

aard, slechts weinigen hebben als doel een vrijblijvend adviesorgaan te zijn.  Het lidgeld krijgt 

soms maar een matige return. 

 

4.  Verplichtingen uitoefenen beroep 

Bij de oprichting van een zaak in het algemeen en een vastgoedkantoor in het bijzonder zijn er 

een aantal verplichtingen waaraan de starter moet voldoen 

4.1 Algemene voorwaarden 

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waaraan de starter moet voldoen. 
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4.1.1  Handelsbekwaamheid 

Om te kunnen starten met een eigen zaak moet je handelingsbekwaam zijn.  Dit is in principe bij 

achttienjarige leeftijd. 

4.1.2 Nationaliteit 

Om in België een zaak te starten moet je Belg zijn, of onderdaan van een land van de Europesse 

Unie, met daarnaast nog enkele landen en uitzonderingen. 

4.1.3 Bewijs van Bedrijfsbeheer 

Behalve enkele uitzonderingen moet elke zelfstandige handelaar of ambachtsman via een 

ondernemingsloket bewijzen over de basiskennis bedrijfsbeheer te beschikken. Dit geld voor 

zowel éénmanszaken als vennootschappen. 

4.1.4 Bewijs beroepskennis gereglementeerde beroepen 

Naast de kennis van bedrijfsbeheer dient men voor sommige beroepen ook te beschikken over 

voldoende beroepsbekwaamheid. Sinds 1 september 2007 bestaan er 3 clusters van 

gereglementeerde beroepen.  

Beoefenaars van een beroep dat reeds door een andere wet is geregeld met betrekking tot de 

kennis van het bedrijfsbeheer zijn vrijgesteld van deze verordening.  Daaronder vallen onder 

andere de vastgoedmakelaars 

 

4.2 Keuze rechtsvorm voor de onderneming 

Als starter moet u uw zaak organiseren volgens een bepaalde ondernemingsvorm. Er zijn 2 

specifieke manieren om de beroepsactiviteit uit te oefenen : 

- als natuurlijk persoon : de onderneming is een eenmanszaak of handelszaak 

- als rechtspersoonlijkheid : de onderneming is een vennootschap.  

Beide vormen hebben hun eigen juridische structuur met de specifieke voor- en nadelen.   

4.2.1   Handelszaak 

In het dagelijkse taalgebruik staat de term ‘handelszaak’ of eenmanszaak voor een onderneming 

die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit en dit in tegenstelling tot de vennootschap. Er is dus 

ook geen duidelijke splitsing tussen het privé-vermogen van de handelaar en het vermogen van 

de zaak. 

4.2.2  Vennootschap 

‘Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen 

overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven 

activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks 

vermogensvoordeel te bezorgen. 
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In de gevallen bepaald in het wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling 

uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven 

activiteiten. In de gevallen bepaald in het wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de 

vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of 

onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.’   Wetboek van Vennootschappen 

Bij de keuze voor een vennootschap hoort ook de keuze een bepaalde vennootschapsvorm 

waarbij nagegaan moet worden dewelke het meest geschikt is voor uw onderneming.  Hieronder 

staan de mogelijke vormen zonder hierbij verder in detail te treden.  

-  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ((E)BVBA) 

-  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter (Starters-BVBA) 

-  De naamloze vennootschap (NV) 

-  De vennootschap onder firma (V.O.F.) 

-  De gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) 

-  De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA) 

-  De coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (CV BA - CV 

OA) 

 

Voor meer inlichtingen omtrent de oprichtingsmodaliteiten, voor- en nadelen en dergelijke, surf 

naar : http://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/ 

  

4.3 Oprichting  

In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd bij wet van 16 januari 2003 beslist tot 

de oprichting van erkende ondernemingsloketten. Iedereen die een onderneming wil opstarten 

moet bij zo’n loket langsgaan.  Dit loket zorgt dan voor de begeleiding bij de verschillende 

stappen die nodig zijn bij de effectieve oprichting van de onderneming. 

4.3.1 Kiezen van juridisch statuut 

De eerste taak bij de opstart van een onderneming bestaat erin een juridische structuur te kiezen 

die het best past bij het project.  Eenmanszaak of vennootschap, de keuze zal bepaald worden 

door volgende criteria : 

-  de specifieke activiteit die men wil beoefenen 

-  het aantal personen dat erbij betrokken is 

-  de organisatie waarover men wil beschikken 

-  het beschikbare kapitaal 

-  de financiële aansprakelijkheid van de vennoten 

-  het meest geschikte belastingsstelsel,   enz ………... 

Hierbij is het nu het moment om de naam van de onderneming vast te leggen. 
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4.3.2 Openen van zichtrekening 

Op naam van de onderneming dient bij de start een zichtrekening bij een financiële instelling te 

worden geopend.  Dit geldt zowel voor een activiteit als natuurlijk persoon al voor een 

vennootschap. 

Deze rekening mag niet dezelfde zijn als de privérekening en ze mag uitsluitend gebruikt worden 

voor verrichtingen in het kader van de beroepsactiviteit.  

Op alle handelspapieren van de onderneming zoals brieven, facturen en dergelijke dient dit 

rekeningnummer te worden vermeld, samen et de naam van de onderneming en die van de 

financiële instelling.   

4.3.3 Oprichting van een vennootschap 

Bij het oprichten van een vennootschap zijn er een aantal formaliteiten van toepassing, zoals het 

opstellen van een schriftelijke oprichtingsakte.  

Daarin staan de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, maatschappelijke 

zetel, maatschappelijk doel, kapitaal,…… ) en haar werkingsmodaliteiten. 

-  Soorten akten  

Al naargelang de gekozen vennootschap dient de akte opgesteld worden : 

- als een authentieke akte  

Is noodzakelijk bij een bvba, nv en cvba, een notaris zal de akte mee opstellen. 

De overeenkomsten die op deze manier worden bekrachtigd, verkrijgen geldigheid en 

rechtszekerheid. De ondertekenaars van de akte kunnen zich beroepen op deze zekerheid, zowel 

tegenover elkaar als tegenover derden. 

- als een onderhandse akte 

Voor alle andere vennootschapsvormen volstaat een onderhands akte. 

De 'onderhandse' akte is een schriftelijke overeenkomst, die de partijen zelf of derden opstellen. 

Deze overeenkomst wordt ondertekend door de partijen zelf, of door een persoon die zij 

aanduiden als mandataris bij het regelen van een contractuele situatie. 

- Verplichte gegevens 

- de benaming van de vennootschap met eventueel zijn afgekorte naam of letterwoord 

- de rechtsvorm van de onderneming  

- het adres van de maatschappelijke zetel   

- het maatschappelijke doel, d.w.z. de nauwkeurige beschrijving van de activiteiten die de 

vennootschap wil uitoefenen 
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- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden 

of te vereffenen als ook de omvang van hun bevoegdheden 

- de datum van ontbinding wanneer de vennootschap voor een bepaalde tijd is aangegaan 

- de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en haar werkingsmodaliteiten;  

het begin en het einde van het boekjaar 

- het bedrag van het maatschappelijke kapitaal 

- de aandelen van de vennootschap. 

- Voor te leggen documenten 

Om de oprichtingsakte op te stellen, zijn volgende documenten nodig: 

- een financieel plan dat het bedrag van het maatschappelijke kapitaal van de onderneming in 

oprichting staaft en dat een raming maakt van de benodigde middelen en verwachte inkomsten. 

Dit plan is enkel verplicht bij vennootschappen met een aansprakelijkheidsbeperking. 

- bij inbreng in geld: een bewijs dat er een rekening is geopend op naam van de vennootschap in 

oprichting (bankattest) 

- bij inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor 

De ondernemersaansprakelijkheid is een duidelijk aandachtspunt bij het indienen van het 

Financieel Plan. Er moet bij de oprichting van de onderneming voldoende maatschappelijk 

kapitaal worden voorzien om de eerste 2 jaar activiteit door te komen. Als bij een eventueel 

faillissement zou blijken dat dit niet het geval was dan kan de oprichter hoofdelijk aansprakelijk 

gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.  De beperkte aansprakelijkheid wordt in 

dit geval opgegeven. 

4.3.4 Neerlegging & registratie 

Na de opmaak van de oprichtingsakte dient er een neerlegging van deze te gebeuren op de griffie 

van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de 

vennootschap. 

Deze neerlegging moet uitgevoerd worden binnen de 15 dagen na de dagtekening van de 

oprichtingsakte. 

- Voor de nv, bvba en de cvba, wordt deze neerlegging uitgevoerd door de notaris en wordt de 

akte opgenomen in het rechtspersonenregister.  

- Onderhandse akten moeten door de vennoten worden geregistreerd. 

De oprichtingsakte van een vennootschap moet ook verplicht geregistreerd worden in een 

registratiekantoor van de FOD Financiën (Administratie van het Kadaster, Registratie en 

Domeinen).  Deze registratie gebeurt door : 

- de notaris bij authentieke akte, uit te voeren binnen de 15 dagen 
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- door de vennoten bij een onderhandse akte, en dit binnen de 4 maanden 

 

4.3.5 Kruispuntbank 

Na het neerleggen van de oprichtingsakte, zal de griffier de identificatiegegevens van de 

onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die aan de vennootschap 

een ondernemingsnummer zal toekennen. Daarbij zorgt de griffier eveneens voor de publicatie 

van de akte in het Belgisch Staatsblad. 

Bij eenmanszaken vaar er dus géén oprichtingsakte is gebeurt de toekenning van een 

ondernemingsnummer via een ondernemingsloket. Deze zal de onderneming  inschrijven in de 

KBO.  Bij de inschrijving horen volgende documenten : 

- identiteitskaart (kopie van ) 

- bewijs basiskennis bedrijfsbeheer,  

- bewijs van beroepskennis bij gereglementeerde beroepen 

- nummer zichtrekening bij financiële instelling 

- adres(sen) van vestiging 

4.3.6  Administratieve vereenvoudiging 

Sinds juni 2006 kunnen notarissen via é-depot de rechtspersoon in één enkele keer elektronisch in 

de KBO inschrijven, de oprichtingsakte bij de elektronische griffie van de FOD Justitie indienen 

en ze opsturen naar het Belgisch Staatsblad voor bekendmaking. Dit kan momenteel enkel voor 

nv's en bvba's. 

4.3.7  Gevolgen van de ondernomen acties  

Gevolgen van het neerleggen van de oprichtingsakte : 

- de vennootschap verwerft rechtspersoonlijkheid  

- de vennootschap verkrijgt een ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen  

- de oprichtingsakte is tegenstelbaar aan derden. 

Gevolgen van de registratie van de oprichtingsakte :  

De registratie van de oprichtingsakte geeft deze een vaste datum. Niemand kan derhalve het 

bestaan van de vennootschap nog betwisten op de datum van de registratie (de inhoud of 

draagwijdte daarentegen nog wel). 

De onderneming is nu opgericht, nu kunnen de beroepsactiviteiten gestart worden maar er zijn 

nog een aantal  financiële formaliteiten in orde te stellen. 



 47 

4.4  Financiële en administratieve formaliteiten 

4.4.1  Financiële Rekeningen 

Vastgoedmakelaars zijn wettelijk verplicht om minstens twee rekeningen te openen: een 

zichtrekening voor het de onderneming zelf en een derdenrekening voor gelden van hun klanten.  

De titularis van die derdenrekening is weldegelijk de vastgoedmakelaar maar er zijn een aantal 

verplichte voorzieningen : 

- de vastgoedmakelaar verbindt zich er toe dat de rekening nooit een debetsaldo vertoont 

- er mag op deze rekening geen enkele vorm van krediet zijn toegestaan en ze mag niet dienen als 

waarborg.  

- er mag geen enkele vorm van compensatie, fusie of eenheid bestaan tussen de derdenrekening 

en de andere bankrekeningen 

De juridisch assessor van de Uitvoerende Kamer van het BIV heeft inzage in die rekening en kan 

een kopie opvragen van alle verrichtingen en gelegde beslagen op die rekening 

Deze rekening staat bij voorkeur ook vermeld op alle handelsdocumenten van de 

vastgoedmakelaar. 

4.4.2  Boekhouding 

Een boekhouding voeren is een wettelijke verplichting. Zonder goede boekhouding echter is een 

gezond bedrijfsbeheer onmogelijk. Het geeft een realistische kijk op de financiële situatie van de 

onderneming. Zelfs met een externe boekhouder is het raadzaam om zelf de boeken regelmatig 

op te volgen. 

Naargelang de aard en de omvang voert de onderneming één van volgende soorten 

boekhoudingen: 

- Voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire 

vennootschappen, met een omzet kleiner dan 500.000 EUR volstaat een vereenvoudigde 

boekhouding. 

- Voor vennootschappen (BVBA, EBVBA, CV, NV) en voor alle andere ondernemingen met een 

omzet vanaf 500.000 EUR is een volledige (dubbele) boekhouding verplicht. 

In beide stelsels bestaat de verplichting een boekhouding te voeren aangepast aan de aard en 

omvang van de onderneming.  Ze moet voldoende informatie verstrekken over alle verrichtingen 

in het bedrijf. Deze informatie is te verkrijgen uit de verantwoordingsstukken die naar de 

verschillende verrichtingen verwijzen (facturen, rekeninguittreksels, afschrijvingstabellen, enz). 

Met de wettelijke erkenning van het elektronisch boekhouden is het sinds 2005 als ondernemer 

niet langer verplicht om naast een elektronische boekhouding ook een papieren boekhouding bij 

te houden. (wet van 27 december 2005) 

4.4.3  BTW 
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Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig leveringen van goederen 

of van diensten verricht zoals omschreven in het wetboek van BTW, is onderworpen aan de 

BTW-plicht.  

Alvorens de activiteit te starten moet het ondernemingsnummer bij de BTW geactiveerd worden. 

Dit gebeurt met het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor. 

Deze aanvraag tot BTW-identificatie kan ook gebeuren via het ondernemingsloket, wanneer de 

zelfstandige zich als handelaar laat inschrijven in de KBO. Zo wordt het BTW-nummer samen 

met het ondernemingsnummer aangevraagd en geactiveerd. Beoefenaars van vrije beroepen er is 

twijfel over het al dan niet BTW-plichtig zijn is een rechtstreeks contact met het plaatselijk  

BTW-controlekantoor aan te raden  

De adressen van deze kantoren zijn te vinden in de telefoongids onder de rubriek FOD Financiën, 

Sector Taxatie btw ofwel op de internetsite van de Federale Belastingadministraties. 

Qua tarieven zijn er de verlaagde BTW-tarieven van 6% of 12%.maar het normaal tarief van 21 

% zal voor de vastgoedmakelaar van toepassing zijn 

 

4.4.4  Belastingsaangifte 

De zelfstandige moet voor het voorbije boekjaar een belastingaangifte indienen. Op het 

belastbaar inkomen zijn er jaarlijks belastingen te betalen.  Afhankelijk van de juridische vorm 

van de onderneming wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting 

toegepast.     

De fiscus verwacht voorafbetalingen, in vier keer en dit voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 

december.  Dit is echter wettelijk niet verplicht maar dan volgt er echter een  

belastingvermeerdering in de personenbelasting. 

Er is een vrijstelling van voorafbetalingen en de bijhorende vermeerdering voor zelfstandigen die 

voor de eerste maal in hoofdberoep een onderneming opricht.  Dit geldt ook voor nieuwe 

vennootschappen, op voorwaarde dat het om een nieuwe vennootschap gaat en deze voldoet aan 

de definitie van KMO zoals beschreven in het vennootschapsrecht. 

Vennootschappen dienen bij het uitbetalen van een wedde aan de bedrijfsleiders (mandatarissen, 

werkende vennoten) een deel van deze wedde in te houden en rechtstreeks te betalen aan de 

fiscus. Dit is de bedrijfsvoorheffing (zoals bij loontrekkende) en gaat ook gepaard met het 

invullen van bepaalde formulieren. De onderneming laat zich hiervoor het best bijstaan door een 

sociaal secretariaat.   

 

4.4.5 Bewaringsplicht 

Alle ondernemingsdocumenten moeten worden bewaart maar de termijnen zijn niet identiek voor 

al die documenten.  Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de 4 soorten. 
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- BTW-documenten 

Alle documenten zoals boeken, facturen en andere stukken zoals beschreven in artikel 60 van het 

BTW-wetboek dienen 7 jaar te worden bewaard, te rekenen vanaf 1 januari volgend op de 

sluiting van wat boeken betreft, op hun datum wat facturen en andere stukken betreft of op het 

jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan. 

Het is bij diegene die ze heeft gehouden, opgemaakt, uitgereikt of ontvangen dat deze 

verplichting rust. 

-  Boekhoudkundige documenten 

Artikel 6 lid 4 boekhoudwetgeving bepaalt: Elke boeking geschiedt aan de hand van een 

gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij moet verwijzen. 

Voor verrichtingen van verkoop en dienstverlening in het klein waarvoor geen factuur vereist is, 

kan de boeking geschieden door middel van een dagelijkse, gezamenlijke inschrijving.      

De verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel 

of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs tegenover derden, worden drie jaar bewaard.  

 

- Documenten Inkomstenbelasting 

De boeken en bescheiden nodig voor het bepalen van het belastbaar inkomen dienen 7 jaar 

bewaard te worden vanaf 1 januari van het jaar volgend op het belastbaar tijdperk volgens artikel 

315 WIB. De geïnformatiseerde gegevens dienen 7 jaar bijgehouden te worden vanaf  

1 januari van het jaar volgend op het laatste jaar waarin het systeem wordt gebruikt. Bijkomend 

geldt deze bewaartermijn ook voor ontvangstgetuigschriften en getuigschriften voor verstrekte 

hulp.    

- Vennootschapsdocumenten 

In geval van vereffening moeten de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende 

minstens 5 jaar worden bewaard volgens artikel 195 van het Wetboek van vennootschappen. 

Deze termijn van 5 jaar loopt vanaf de publicatie van het besluit van de vereffening.    

Bron : http://www.sanctorum-co.be/actualiteit2.asp?id=75  

4.4.6  Sociale Bijdragen 

Vanaf 1 april 2010 dient elke beginnende zelfstandige aangesloten te zijn bij een sociaal 

verzekeringsfonds voor zelfstandigen ten laatste op het moment van het begin van de effectieve 

uitoefening van de zelfstandige activiteit, en dit zowel in hoofd- als in bijberoep. Dit fonds kan 

vrij worden gekozen  

Als de zelfstandige kiest om binnen een rechtspersoon zijn activiteiten uit te oefenen  moeten 

zowel de zelfstandige zelf als de vennootschap aansluiten.   

Aan het sociaal verzekeringsfonds moet de zelfstandige  sociale bijdragen betalen die berekend 

zijn op het bedrijfsinkomen van 3 jaar voordien.  Er is een minimale en een maximale bijdrage. 

Bij het begin van de activiteiten is een dergelijke berekening niet mogelijk, daar de inkomsten 

nog niet bekend zijn. Daarom moeten startende zelfstandigen gedurende drie jaar voorlopige 
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bijdragen betalen. Na drie jaar zullen de bijdragen berekend en geregulariseerd worden, op basis 

van het werkelijke beroepsinkomen van het eerste activiteitsjaar. 

Onder bepaalde voorwaarden hoeven bepaalde verzekerden geen sociale bijdragen te betalen 

(zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, vrijstelling…). 

Het sociaal statuut voor zelfstandigen voorziet niet alleen plichten maar ook rechten. Wanneer hij 

in regel is met de wettelijke voorschriften heeft hij recht op: 

-  gezinsbijslagen 

-  ziekte-en invaliditeitsverzekering 

-  moederschapsverzekering 

-  pensioen 

-  faillissementsverzekering 

-  enz ……. 

 

4.5 Verzekeringen : verplichte & vrije 

4.5.1  Inleiding 

Het ondernemen en beroepsactiviteiten uitvoeren brengt voor de zelfstandige risico’s met zich 

mee. Deze risico’s zijn verzekerbaar, al dan niet verplicht of op vrijwillige basis. 

Art. 7:925 BW omschrijft een verzekering als volgt :            

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen genot van 

premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer 

uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, 

wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de 

overeengekomen premiebetaling zal duren.     

Er zijn twee grote groepen verzekeringen : 

-  Schadeverzekering 

Dit is een verzekering waarbij de strekking is het vermogen van de verzekeringnemer te 

beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren 

gaan van bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijk aansprakelijk is. 

De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen. 

Enkele voorbeelden van schadeverzekeringen: 

-  autoverzekering 

-  inboedelverzekering 
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-  opstalverzekering 

-  aansprakelijkheidsverzekering 

-  rechtsbijstandverzekering 

-  zorgverzekering 

-  enz…… 

 

-  Sommenverzekering 

Een sommenverzekering keert een van tevoren afgesproken bedrag uit wanneer het onzekere 

voorval zich voordoet. Een sommenverzekering wordt afgesloten op het leven of de gezondheid 

van een persoon. Sommenverzekeringen zijn daardoor bijna altijd levensverzekeringen.  

Uitzondering hierop zijn een ongevallenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering.   

Naast de sociale zekerheid zijn er een aantal verzekeringen voor de zelfstandige in het algemeen 

en de vastgoedmakelaar in het bijzonder die verplicht zijn aan te gaan.  Dit pakket kan worden 

aangevuld met een aantal vrij te kiezen verzekeringen.  

4.5.2  Analyse noodzaak 

Iedere onderneming is blootgesteld aan heel wat risico’s die een grote impact kunnen hebben op 

de werking en het bedrijfsresultaat. Soms is die impact zelfs levensbedreigend voor de 

onderneming en daarom dient de zelfstandige deze risico’s integraal en systematisch aan te 

pakken. 

Als de zelfstandige dit doet kan hij alvast : 

-  de bedrijfswinst maximaliseren 

-  de continuïteit van de activiteit verzekeren 

-  de cash-flow stabiliseren 

-  de sociale betrokkenheid accentueren 

-  de groei bestendigen 

-  boetes of schadevergoedingen voorkomen  

-  continuïteit van de onderneming verzekeren. 

De ondernemer probeert alle risico’s te omschrijven en evalueren, ze uit te schrijven en een 

behandelingsmethode uit te werken.  Daarbij wordt voorrang gegeven aan de risico’s met de 

grootste gevolgen die het meest voorkomen.  
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Dit is Risk Managment en bestaat hoofdzakelijk uit 3 fases : 

- Risk Profile : identificatie van de risico’s en opmaken van een risicoprofiel 

- Risk Treatment : de risico behandeling bestaande uit 2 grote onderdelen 

- Risk Control : de frequentie beheersen of ernstgraad verminderen 

- Risk Finance : keuze tussen retentie en overdracht 

- Management Control :  evaluatie van de efficiëntie met eventuele actualisatie 

 

 

Schematische voorstelling 

 

 

Na het Risk Management kan de vastgoedmakelaar doeltreffend en efficiënt zijn 

verzekeringsprogramma bepalen.  Daarbij kan hij beslissen risico’s zelf te dragen, er preventief 

tegen op te treden of een verzekering af te sluiten. Meestal is een combinatie van deze 

mogelijkheden de beste keuze zonder uit het oog te verliezen dat een aantal verzekeringen 

verplicht zijn.   

Hieronder worden de belangrijkste behandeld ingedeeld volgens de drie grote risicogebieden. 

4.5.3 Aansprakelijkheidsrisico’s 

Er zijn 3 voorwaarden om aansprakelijk gesteld te kunnen worden : er moet een fout zijn van de 

verzekerde, er moet schade zijn en een oorzakelijk verband tussen beide.  De bewijslast ligt bij 

diegene die de aansprakelijkheid van iemand anders inroept. Deze basisregeling zit vervat in 

artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 
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-  Beroepsaansprakelijkheid  

Art. 1. 

De vastgoedmakelaar, zoals gedefinieerd in artikel 2,6° van de plichtenleer, is verplicht zijn 

burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling te verzekeren door middel van een 

verzekeringspolis. Eveneens moet de polis de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en 

borgstelling dekken van de rechtspersoon of rechtspersonen binnen het kader dewelke deze 

personen het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de leiding waarnemen van de dienst 

waar het beroep wordt uitgeoefend 

Art. 2. 

De polis moet voldoen aan volgende minimum voorwaarden: 

1. de verzekerde activiteiten zijn deze zoals bepaald door artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 

6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar 

2. gedekt is de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, en als gevolg daarvan zijn ook inbegrepen 

de verduisteringen of de diefstallen gepleegd door aangestelden of door derden, de burgerlijke 

aansprakelijkheid uitbating en borgstelling. 

KB 27 september 2006 

De ondernemer loopt het risico verantwoordelijk te zijn en bijgevolg aansprakelijk gesteld te 

worden voor schade aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit door de uitoefening 

van de beroepsactiviteiten in het kader van de uitbating van de onderneming of zelfs de 

toegankelijkheid.  Dit kan zowel zaakschade, lichamelijke schade als immateriële gevolgschade 

zijn. Deze verantwoordelijkheid kan zelfs worden ingeroepen zonder fout (artikel 544 BW) van 

de verzekeringsnemer. 

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating (BA Uitbating) vergoedt deze schade. Hierbij zijn 

volgende personen verzekerd : 

- Zaakvoerders, vennoten en bedrijfsleiders indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is 

- Indien de verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is : de persoon zelf, gezinsleden die bij de 

verzekeringsnemer inwonen en indien tewerkgesteld 

- De aangestelde van de verzekeringsnemer. 

Het onderneming is standaard verzekerd voor al haar activiteiten, met name :    

 - de schade die kan veroorzaakt worden aan derden door de goederen die aan de onderneming 

toebehoren of die ze onder haar hoede heeft (de gebouwen, de machines, de bouwmachines, de 

motorvoertuigen, de gehuurde of in bewaring gegeven voorwerpen, de toevertrouwde 

voorwerpen...)      

- de schade door de personen voor wie ze instaat (het personeel, de onderaannemers, de 

uitzendkrachten, de stagiaires, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is 
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in het raam van hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, 

de vennoten, de leergasten, de vrijwilligers,...)     

- de schade door de prestaties die ze levert.  

De polis kan worden uitgebreid met : 

- BA Na Levering : schade door goederen of diensten na levering of uitvoering ervan.   

- BA toevertrouwd goed : Schade aan toevertrouwde goederen en dit in het geval dat goederen 

zijn toevertrouwd in het kader van de beroepsactiviteiten 

- Rechtsbijstand 

-  Borgstelling 

Van zodra de onderneming gelden en waarden van derden ontvangt en ze bewaart dienen deze 

gewaarborgd te zin door een borgstelling.  Die wordt bekomen bij een financiële instelling of een 

verzekeringsmaatschappij. 

Deze borgstelling moet worden verleend als minstens aan de drie volgende voorwaarden wordt 

voldaan : 

- als de schuldvordering is ontstaan na de datum van het in voege treden van de financiële 

waarborg en voor het stopzetten ervan. 

- als de geldende  schuldvordering onweerlegbaar en opeisbaar is op het ogenblik dat de 

tussenkomst van de verzekeraar wordt gevraagd. 

- als de vastgoedmakelaar of rechtspersoon die optreedt als bemiddelaar bij (ver)koop en 

(ver)huur van onroerende goederen en daarbij gebruik maakt van zijn erkenning onvermogend is. 

Dit wil zeggen dat hij failliet is verklaard, onder gerechtelijk concordaat is geplaatst, of geen 

gevolg heeft gegeven aan het verzoek tot betaling van een gerechtelijke uitvoerbare titel.    

Het BIV controleert dit onderdeel van de plichtenleer uitermate nauwgezet.  In 2010 

verloren na de geijkte procedure 274 makelaars hun BIV-nummer omdat ze niet in orde 

waren met hun BA Uitbating en borgstelling. 

-  Familiale Verzekering 

Deze verzekering dekt tot aan de gewaarborgde bedragen de burgerlijke aansprakelijkheid die 

kan ten laste vallen aan verzekerden voor de schade berokkend aan derden in hoofde van het 

privéleven. 

De verzekerden zijn de verzekeringsnemer zelf, de samenwonende echtgenoot en alle bij hem 

inwonende personen.  Het huispersoneel en de gezinshelpers in privédienst van de verzekerde 

vallen daar ook onder. 
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-  Objectieve aansprakelijkheid 

De uitbaters van instellingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek zijn verplicht om 

een objectieve aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.  De verzekering vergoedt lichamelijke 

schade en stoffelijke schade aan derden tengevolge van brand of ontploffing zelfs zonder fout van 

de verzekeringsnemer   (art. 544 BW)   

Met deze verzekering heeft het slachtoffer een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar zelfs 

als is de verzekeringsnemer onvermogen en moet het slachtoffer geen fout bewijzen om een 

schadevergoeding te bekomen.   

Deze verplichting werd ingevoerd na de brand in het Switel-hotel, de meeste maatschappijen 

bieden deze polis slechts in combinatie met en polis BA uitbating of brand aan. 

 

-  BA wagen 

Bij ieder motorvoertuig dat op de openbare weg komt of op terreinen toegankelijk voor het 

publiek of slechts een aantal rechtmatige personen hoort er een verzekering die de burgerlijke 

aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht en vergoedt de schade die de 

bestuurder of iemand anders door het gebruik van het motorvoertuig aan derden kan aanbrengen. 

Door de wettelijke verplichting  zijn er een aantal minimumvoorwaarden waaraan elke BA 

Autoverzekering moet voldoen.  Elke verzekeraar moet minstens deze voorwaarden aanbieden 

maar kan uiteraard kiezen voor een nog ruimere dekking. 

 

4.5.4 Bedrijfsschadenrisico’s 

-  BA wagen – omnium 

Om het kapitaal te vrijwaren en de continuïteit van zijn onderneming kan de ondernemer zijn BA 

Autoverzekering uitbreiden tot een omnium waarbij niet enkel de schade aan derden wordt 

vergoed maar ook de eigen schade.  Dit staat los van de eventuele mogelijkheid tot regres.  

De verzekeringsnemer kan de basispolis ook uitbreiden naar  een omnium waarbij niet enkel de 

schade aan derden wordt vergoed maar ook de eigen schade. Hierdoor vrijwaart hij het kapitaal 

van zijn onderneming. 

-  Brandverzekering 

Bij het gebouw waarin het kantoor is gevestigd en zijn inhoud hoort een brandverzekering die 

enerzijds een zaakschadeverzekering en anderzijds een aansprakelijkheidsverzekering is.  Het 

afsluiten gebeurt door zowel eigenaars als huurders of gebruikers. De verzekering biedt 

verschillende waarborgen tegen een geheel aan onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, 

elektrische schade en waterschade.  Een volledig overzicht is te vinden op : 

http://www.dvv.be/professionelen/zelfstandigen-en-kleine-ondernemingen/Brandverzekering/   
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-  Diefstalverzekering 

Het uitgangspunt van de diefstalverzekering te vergoeden bij inbraak, met of zonder diefstal.  De 

dekking is geldig voor : 

-  de waarde van de gestolen goederen 

-  de inbraakschade aan gebouw en inhoud (een geforceerde deur, opengebroken kasten, …) 

-  vandalisme bv. graffiti op de muren 

-  de medische kosten (van de verzekeringsnemer) bij een diefstal met geweld  

 

-  Bedrijfsschade 

Met deze verzekering wordt de daling van de activiteit en dus van het bedrijfsresultaat als gevolg 

van brand, storm, of een ander schadegeval gecompenseerd. De onderneming word hierbij terug 

in de financiële situatie gebracht waarin ze zich zou bevinden als het schadegeval zich niet had 

voorgedaan.   De vergoedingsperiode ligt meestal tussen 6 en 18 maanden (afhankelijk van uw 

noden).   

Onder de basiswaarborg vallen de vaste kosten, inclusief de wedden van de bedienden en het 

bedrijfsresultaat en kan worden uitgebreid.   

-  Elektronica 

Via deze polis wordt de materiële schade aan allerlei elektrische en elektronische toestellen 

gedekt.  Dit is hoofdzakelijk bureaumaterieel dat wordt onderverdeeld in bureauticamaterieel 

(faxen, kopiemachines, ...) enerzijds en vast- en draagbaar informaticamaterieel anderzijds.    

De waarborgen zijn ruimer dan deze van de klassieke brand- en diefstalpolis zodat hetgeen hier 

wordt verzekerd uit het verzekerd kapitaal van die andere polissen kan worden gelicht. 

De waarborgen kunnen ondergebracht worden onder 3 grote noemers, namelijk:                      

- De feitelijke beschadiging van de bedoelde apparatuur: Het gaat hier om de kosten ingevolge 

beschadiging, botsen, vallen of indringing van een vreemd voorwerp. 

- Wedersamenstellingskosten: Dit zijn de kosten dit gemaakt worden voor de 

wedersamenstelling van de gegevens en de informatiedragers. 

- Bijkomende kosten: Dit zijn kosten als de (tijdelijke) huur van toestellen, overuren voor de 

wedersamenstelling en mogelijks de aanwerving van bijkomend personeel. 

-  Patrimoniumpolis 

Meerdere verzekeringsmaatschappijen bundelen al de verzekeringen tegen schade die verband 

houden met de roerende en onroerende goederen van de zelfstandige in één enkele polis, de 

patrimoniumpolis. 
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4.5.5 Persoonlijke risico’s 

- Ziekenfonds 

Iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, dient zich verplicht in te schrijven bij een 

ziekenfonds, teneinde gedekt te zijn tegen de kosten van geneeskundige verzorging. Dit  

ongeacht of dit als loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of weduwe uit deze twee 

regelingen, als student, gehandicapte of resident is. 

 

Om zijn taak te volbrengen, gebruikt het ziekenfonds onder andere de persoonlijke gegevens 

(rijksregister) evenals de professionele gegevens (bijdragedocumenten).  

De verplichte verzekering is de belangrijkste opdracht van het ziekenfonds en bevat 2 specifieke 

sectoren : 

-  gezondsheidszorg  : meer info op : 

http://www.vnz.be/wettelijke-verzekering/gz/public  

http://www.socmut.be/socmut/aanbod/geneeskundige%20verzorging/0menu.htm  

-  uitkeringen : meer info op : 

http://www.vnz.be/wettelijke-verzekering/uitk/public  

Bij het begin van zijn activiteit, als de zelfstandige zich aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds 

moet hij zich ook aansluiten bij een ziekenfonds.  

 

Sedert 1 januari 2008 is de zelfstandige automatisch wettelijk verzekerd tegen zowel de grote als 

de kleine risico's (bijv. bezoek aan de huisarts, aankoop van geneesmiddelen ). Die laatste 

risicodekking is geïntegreerd in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging zodat 

er geen private, aanvullende verzekering voor de kleine risico’s meer nodig is.    

 

-  Arbeidsongevallen 

De basis van deze verplichte verzekering is de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.  

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt ongevallen op het werk en op de weg van en naar het 

werk.   

Deze verzekering wordt gesloten door de werkgever ten behoeve van zijn werknemers, namelijk:     

-  de werknemers die onderworpen zijn aan de SZ-reglementering.  

-  het personeel dat bij KB aangeduid is: o.a. jobstudenten, dienstboden.  

Daarmee is deze verzekerd voor elk ongeval met lichamelijk letsel dat gebeurt :  

-  tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of 
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-  op weg naar en van het werk, 

De volgende waarborgen  zijn verzekerd: 

-   tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

-   blijvende arbeidsongeschiktheid 

-  overlijden: begrafenisuitkering, transport van stoffelijk overschot, lijfrente voor  

overblijvende echtgen(o)t(e), wezenrente     

-  medische en aanverwante kosten 

-  verplaatsingskosten 

 

-  Rechtsbijstand 

Een rechtsbijstandsverzekering voor de onderneming is er in de eerste plaats om de rechten te 

kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of die 

onderneming nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer zich moet verweren.    

 

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering maar vaak een bijkomende 

verzekering als luik “rechtsbijstand”  bij een andere verzekering zoals een familiale,  een 

autoverzekering (BA of omnium)  of BA Uitbating.  

Rechtsbijstand kan dus als optie bij een andere verzekering maar ook als een volledig aparte en 

doorgaans ook ruimere verzekering. 

-  Tekorten Sociale Zekerheid statuut 

De sociale zekerheid heeft een tweeledige doelstelling: armoedebestrijding enerzijds en behoud 

van de levensstandaard anderzijds.  Deze doelstelling wordt ondersteund door de sociale 

bijdragen en daarbij betaalt een zelfstandige aanzienlijk minder dan een loontrekkende.  

De uitkeringen die hij ontvangt als er iets fout gaat liggen bijgevolg een pak lager en daardoor 

geniet hij dus van een mindere bescherming. De zelfstandige kan zich beperken tot het geringe 

wettelijk voorziene sociale zekerheidsstelsel of kan dit stelsel aanvullen  met bijkomende 

verzekeringen.  

Speciale aandacht dient daarbij te gaan naar het pensioen dat bestaat uit een regeling voor het 

wettelijk pensioen met daarnaast mogelijkheden voor een aanvullende pensioenen. Hierbij 

spreekt men over 3 pijlers : 
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- De eerste pijler is die van het wettelijk pensioen. Dit pensioen, 

georganiseerd door de overheid, bevat 2 aparte regelingen: de regeling 

voor werknemers en die voor zelfstandigen. Voor de vastbenoemde 

personeelsleden van de overheidsdiensten geldt een bijzonder stelsel. 

- De tweede pijler bestaat uit de groepsverzekeringen en 

pensioenfondsen. Deze 2de pijler wordt door middel van lagere 

belastingen en sociale bijdragen aangemoedigd. Van de huidige 

gepensioneerden geniet 35% van een pensioen van de 2de pijler. In de 

toekomst zal dat percentage tussen de 50 en 70% liggen. Tot de 

mogelijkheden behoren de VAPZ, het pensioenfonds, de 

groepsverzekering en bedrijfsleiders-verzekering en de individuele 

pensioentoezeggingen.   

- De derde pijler bestaat uit het individueel sparen (pensioensparen, 

levensverzekering, …). Door fiscale stimulansen moedigt de Regering 

deze manier van sparen aan.    

De eerste pijler is een repartitiestelsel: de bijdragen van de huidige 

actieve bevolking financieren de huidige pensioenen. De aanvullende 

pensioenen berusten op een kapitalisatiestelsel: de bijdragen worden gereserveerd voor de 

financiering van de toekomstige pensioenen 

De drie bovenste pijlers zijn wettelijk geregeld, vaak wordt het “sparen voor later”, dat niet 

fiscaal wordt beloond beschouwd als de vierde pijler. Daarnaast kan ook het bezit van vastgoed 

gezien worden als ondersteuning van de pensioenregeling.  

Daarnaast kunnen ook volgende risico’s worden ingedekt met bijhorende verzekering : 

- Overlijden: Vrij Aanvullend Pensioen - Pensioensparen. 

- Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid: Gewaarborgd inkomen, persoonlijke 

ongevallenverzekering. 

- Geldnood door hoog oplopende ziektekosten: Hospitalisatieverzekering. 

- Zware uitgaven bij hulp/zorgbehoevendheid: Zorgverzekering. 

 

-   Vrij Aanvullend Pensioen   

De zelfstandige kan tot 8,17 % opzij zetten in een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ). Dit 

pensioenplan verder wordt opgebouwd op basis van een gewaarborgde interestvoet en een 

eventuele winstdeelname. Deze winstdeelname is niet gewaarborgd maar afhankelijk van de 

financiële resultaten van de pensioeninstelling en de economische conjunctuur.  Het bespaarde 

bedrag samen met de interest en de winstdeelname komt vrij op de wettelijke pensioenleeftijd. 

De regeling is fiscaal uiterst interessant daar de volledige bijdrage integraal aftrekbaar is als 

bewijslast in het kader van de inkomstenbelasting.  Voorwaarde is echter dat de zelfstandige 

tijdens het betreffende jaar effectief en volledig de bijdragen die hij verschuldigd is heeft betaald.  
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De bijdrage wordt afgetrokken in de hoogste schijf van het inkomen waarop daarna de sociale 

bijdragen worden berekend.   

Cijfermatig komt het erop neer dat de bijdrage voor meer dan 60 % terug keert in de vorm van 

minder belastingen en sociale bijdrage. Het Vrij Aanvullend Pensioen mag bovenop de 

individuele levensverzekering en het klassieke pensioensparen worden afgetrokken. 

De belasting op het eindkapitaal werd opnieuw uitgewerkt in het voordeel van de zelfstandige 

en bedraagt veelal niets. 

 

-  Pensioensparen                                                                                                                          

Naast een Vrij Aanvullend Pensioen bestaat er uiteraard ook nog het traditionele pensioensparen 

dat een bijkomend spaarkapitaal betekend. 

De maximum bijdrage staat vast en is niet gekoppeld aan het inkomen.  Dit inkomen bepaalt wel 

de belastingvermindering die tussen de 30 en 40 % ligt van het gespaarde bedrag. 

Zowel het VAPZ als het pensioensparen zijn “Tak 21-pensioenplannen”, m.a.w. 100 % veilige 

spaarformules met een jaarlijks gegarandeerd rendement 

(kapitaalsgarantie) als essentieel kenmerk. 

 

- Gewaarborgd inkomen 

Een zelfstandige die door ziekte of ongeval niet of maar gedeeltelijk meer kan werken, krijgt 

onvermijdelijk financiële en organisatorische problemen. De wettelijk voorziene uitkeringen voor 

arbeidsongeschiktheid beginnen immers pas te lopen na 1 maand en enkel bij een volledige 

werkonbekwaamheid. 

Een verzekering “gewaarborgd inkomen” zorgt voor de financiële middelen om de onderneming 

ervoor dat u, tijdens uw afwezigheid, over de financiële middelen beschikt om uw zaak draaiende 

te houden. In het slechtste geval, bij stopzetting 

van de zaak, hebt u ook de middelen om u en uw gezin verder te onderhouden. 

De zelfstandige bepaalt zelf welke dagvergoeding hij wilt ontvangen bij een 

arbeidsongeschiktheid. Daarbij houdt hij rekening met hetgeen hij nodig heeft om de 

ziekteperiode te kunnen overbruggen, leningen die moeten worden afbetaald,  de hulp die hij zal 

nodig hebben in zijn zaak.  

Bij een gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid ontvangt hij vanaf een bepaalde datum een 

overeenkomstig deel van de gevraagde dagvergoeding. De premie van deze verzekering is 

volledig fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast.    

-   Hospitalisatieverzekering  

Ziekenhuiskosten kunnen onverwacht hoog oplopen. Zowel de loontrekkende als de zelfstandige 

kunnen zich daar tegen wapenen met een hospitalisatieverzekering. 
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-  Persoonlijke ongevallenverzekering 

De zelfstandige kan niet terugvallen op een verzekering arbeidsongevallen en moet zelf de 

gevolgen van een ongeval met lichamelijk lestel verzekeren met een persoonlijke 

ongevallenverzekering.  Deze verzekering slaat naast de verzekeringnemer zelf ook op de 

gezinsleden en alle personen die door de verzekeraar medisch worden aanvaard en in het contract 

zijn opgenomen.  

De keuze van de waarborgen ligt bij de verzekeringnemer maar betreft normaal de genees- en 

aanverwante kosten, kapitaal tijdelijke en blijvende ongeschiktheid of overlijden. 

 

4.5.6 Overzicht 

Het is met bovenstaand moeilijk om door de bomen het bos te zien.  Daarom volgende 

schematische voorstelling :  

Verzekeringen voor aansprakelijkheid en bedrijfsschade 

Wettelijk Verplicht Onontbeerlijk Aan te rade 

- BA Uitbating (verplicht voor 

makelaars) 

- BA Auto 

- Arbeidsongevallen (voor het 

personeel) 

- Objectieve aansprakelijkheid 

- Borgstelling 

- BA Uitbating toevertrouwd 

goed 

- BA Uitbating na levering 

- Brandverzekering 

- Bedrijfsschade 

- Rechtsbijstand 

- Elektronica 

- Omnium Wagen 

- Diefstal 

 

Verzekeringen tegen persoonlijke risico’s 

Wettelijk Verplicht Onontbeerlijk Aan te rade 

- Sociaal verzekeringsfonds 

- Ziekenfonds 

- Zorgverzekering 

- Hospitalisatie 

- Bedrijfsschade 

- Rechtsbijstand 

- Gewaarborgd Inkomen 

- Levensverzekering 

- Voorzieningen Pensioen 

(VAPZ, pensioensparen, ..) 

- Familiale 

 

Bronnen : “Algmene inleiding to verzekeringen”, Rudi Claeys ; Assuralia; Unizo, ……… 
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5.  Steunmaatregelen startende onderneming 

De verschillende overheden hebben tal van steunmaatregelen gecreëerd om het ondernemen aan 

te moedigen en te stimuleren.  

De manieren waarop de overheid dit ondernemerschap kan steunen zijn: 

-  het aanbod aan potentiële ondernemers stimuleren; 

-  acties ondernemen waardoor potentiële ondernemers uiteindelijk actieve 

ondernemers worden; 

-  startende ondernemers helpen te overleven. 

 

De starters helpen overleven is de meest succesvolle manier. Het aantal startende ondernemers 

zal niet toenemen, maar het percentage succesvolle ondernemingen zal stijgen . De overheid kan 

de stimulatie op drie factoren beïnvloeden: 

 

-  management: een zwak management van een ondernemerschap kan er voor zorgen dat een 

jong kantoor over kop gaat. Ondanks de nodige kennis kan een gebrek aan planning leiden tot 

een kwalitatief laagstaand management. De overheid kan dit voorkomen door initiatieven zoals 

een contract af te sluiten met universiteiten of bedrijven die de startende onderneming 

managementadvies kunnen verschaffen 

-  informatie verschaffen: gezien de grote invloed van informatie is het noodzakelijk dat 

effectieve informatie op een toegankelijke manier ter beschikking wordt gesteld van de 

ondernemers. De overheid moet de afstand tussen de ondernemer en zichzelf zo klein mogelijk 

houden 

-  beschikbaar stellen van kapitaal: onder kapitaal wordt zowel de beschikbaarheid van 

financiële bronnen als de beschikbaarheid van fysische infrastructuur verstaan. Een voorbeeld 

van financiële bronnen is het Participatiefonds zoals hieronder beschreven. De overheid kan 

eveneens de ondernemers in contact te brengen met geschikte investeerders of deze 

helpen op het gebied van fiscaliteit door onder andere het verlaagd belastingstarief. 

 

Buiten de overheid kunnen ook andere bedrijven en de lokale overheden en autoriteiten de 

nieuwe ondernemers steunen. Daar zijn verschillende motieven voor.  De lokale overheden staan 

immers veel dichter bij de ondernemers, die dikwijls enkel op de lokale markt wensen of kunnen 

opereren. 

Verder kunnen plaatselijke overheden invloed uitoefenen op een aantal belangrijke factoren door 

hun politiek. De aanmoedigende entourage, waarmee niet enkel de financiële omgeving wordt 

bedoeld, kan sterk bijdragen tot het ondernemerschapklimaat.    

De instrumenten die kunnen worden aangewend door de lokale autoriteiten zijn ongeveer 

dezelfde als diegenen die worden gehanteerd door de nationale overheid. 

Er zijn dus diverse voorzieningen voor de startende ondernemer met interessante mogelijkheden.     

Het bestaan ervan is niet gekend, of de starter weet niet dat hij er misschien recht op heeft.     

In de vastgoedsector maken weinig starters gebruik van de voorzieningen terwijl ze er niet alleen 

recht op hebben maar bovendien hun project er veel meer slaagkansen mee kunnen aanmeten.   
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Via de subsidiedatabank biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network 

basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en 

Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze 

databank opgenomen.   

Enkele maatregelen van de overheid schematisch voorgesteld : 

 

 

 

 

Een overzicht kan gevonden worden op de hiernavolgende websites : 

http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank 

http://ewbl-

publicatie.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1154592354150&pagename=DSDB/Page

/DSDMainpage  

http://www.fonds.org/nl  

http://www.unizo.be/uwzaakstarten/viewobj.jsp?&id=4772458  
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Naast de subsidies zijn er een aantal vrijstellingen en voorrechten waar de starter kan van 

genieten.  Hierbij een overzicht. 

 

5.1 Maatregelen specifiek voor starters 

5.1.1  Aanmoedigingen van de federale overheid 

-  Behoud van recht op werkloosheidsuitkering  

Een werknemer die een zelfstandig beroep begint, maar die binnen een bepaalde termijn zijn 

zelfstandige activiteit om objectieve redenen terug moet stopzetten, kan zijn recht op 

werkloosheidsuitkeringen na de stopzetting hernemen.  

Info bij het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA of  www.rva.fgov.be  

-  Vrijstelling van stempelcontrole in het kader van vorming   

Werkzoekenden die een opleiding in een zelfstandig beroep willen volgen, kunnen vrijgesteld 

worden van sommige toekenningvoorwaarden inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en de 

inschrijving als werkzoekende.  

Méér informatie bij het RVA-kantoor.  

- Onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking  

Werknemers die een volledige loopbaanonderbreking nemen om te starten als zelfstandige 

kunnen in het kader van het 'tijdskrediet' voor maximum één jaar een onderbrekingsuitkering 

genieten bij de RVA; zij moeten gedurende de 12 voorafgaande maanden reeds een zelfstandige 

activiteit hebben uitgeoefend.  

Bijkomende info: Dienst Informatie Loopbaanonderbreking bij de RVA, Keizerslaan 7, 1000 

Brussel, tel. 02/515 45 80/81/84 of op www.rva.fgov.be  

- Participatiefonds  

Het Participatiefonds werd opgericht om het eigen vermogen van KMO’s, zelfstandigen en vrije 

beroepen te versterken, en om de werkloosheid te bestrijden. Het fonds werkt met diverse 

formules van gunstige leningen voor startende zelfstandigen, waarvan de voornaamste hierna 

worden opgesomd.  

STARTEO: deze lening is bedoeld voor zelfstandigen die maximaal 4 jaar gestart zijn, en is 

bestemd voor de financiering van de startinvesteringen of van de overname. Er is een eigen 

inbreng van minimum 10% vereist. De lening wordt toegestaan aan een rente die 1,25% lager ligt 

dan de intrestvoet van de bank, en de eerste twee jaar aan een rente van 3%.  

STARTLENING: deze lening is bedoeld voor uitkeringsgerechtigde volledige werklozen of 

niet-werkende werkzoekenden sedert minstens 3 maanden, en de begunstigden van een 
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wachtuitkering of een leefloon. Indien ze zich als zelfstandige willen vestigen kunnen ze een 

lening van 30.000 € bekomen. Er is een eigen inbreng van minimum 25% vereist. De rentevoet 

bedraagt in principe 4%.  

PLAN JONGE ZELFSTANDIGEN: dit plan voorziet voor niet-werkende werkzoekenden 

jonger dan 30 die zich voor de eerste keer vestigen, gedurende 3 tot 6 maanden gratis bijstand bij 

hun voorbereiding, alsook een maandelijkse onkostenvergoeding van 375 €. De jonge starter kan 

bovendien 4.000 € lenen om in zijn levensonderhoud te voorzien.  

SOLIDAIRE LENING: personen met een laag inkomen die het bestaansminimum, een 

werkloosheids- of sociale uitkering ontvangen, kunnen bij gebrek aan financiële middelen voor 

het starten met een eigen zaak, een solidaire lening vragen van maximum 12.000 €.  

IMPULSEO-I is bestemd voor de financiering van de vestiging van huisartsenpraktijken. Voor 

een eerste installatie kan met een lening van 15.000 € aangaan, en een bijkomende eenmalige 

premie van 20.000 € kan bekomen worden voor een nieuwe installatie in een zone met een tekort 

aan huisartsen.  

IMPULSEO-II: is bestemd voor huisartsengroeperingen en voorziet in een bijdrage in de 

loonkosten van een administratief medewerker. De tussenkomst kan tot maximaal 16.500 € 

bedragen.  

BUSINESS ANGEL+ :  deze lening is bedoeld voor ondernemers die projecten opstarten van 

vernieuwende of technische aard en heridoor geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet.  

Het maximumbedrag van de lening bedraagt 125.000 € en de looptijd 5, 7 of 10 jaar, afhankelijk 

van de aard van de te financieren investering. 

Voor alle inlichtingen kan je terecht bij de middenstandsorganisatie KUM, erkend steunpunt van 

het Participatiefonds, of op de website www.fonds.org  

-  Vermindering van sociale bijdragen  

Beginnende zelfstandigen betalen de eerste drie jaar voorlopige bijdragen, die pas het vierde jaar 

geregulariseerd worden op basis van hun inkomen; om te vermijden dat deze regularisatie (die 

bovenop de bijdragen voor het vierde jaar komt) tot financiële problemen zou leiden, worden de 

bijdragen voor het vierde jaar verminderd met 15% ; de vermindering kan echter niet meer 

bedragen dan 125 €.  

Informatie is te bekomen bij de sociale verzekeringsfondsen Arenberg, Attentia, Multipen of 

Steunt Elkander (zie kantoren Eunomia).  

- Vrijstelling van vennootschapsbijdrage  

Vennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar na hun oprichting vrijgesteld worden van 

de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van de zelfstandigen.  

Informatie is te bekomen bij de sociale verzekeringsfondsen Arenberg, Attentia, Multipen of 

Steunt Elkander (zie kantoren Eunomia).  
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- Vrijstelling belastingsverhoging wegens gebrek aan voorafbetalingen  

Wie zich voor de eerste keer als zelfstandige vestigt wordt vrijgesteld van belastingverhoging in 

geval men niet of onvoldoende voorafbetaald.  

Meer informatie via uw boekhouder of uw belastingskantoor.  

5.1.2 Aanmoedigingen van de gewestelijke overheden 

-  Vlaams Gewest  

Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen die specifiek voor startende ondernemers 

zijn bedoeld, zoals o.m.:  

KMO-portefeuille: is een subsidie-portefeuille die de onderneming kan aanwenden voor 

opleidingen, algemeen en strategisch ondernemersadvies, advies over innovatie en advies over 

internationalisering van de onderneming.  

Bizidee: wedstrijd voor ondernemingsplannen.  

Groeipremie (via callsysteem) voor beroepsinvesteringen.  

Waarborgregeling: wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening bemoeilijkt, kan de 

Vlaamse overheid tot 75% van de lening waarborgen.  

U vindt alle informatie terug op de website www.vlaanderen.be/ondernemen.  

- Brussels Gewest  

Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Brusselse Gewest op de website 

www.EcoSubsiBru.be.  

- Waals Gewest  

Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Waalse Gewest naar het databestand 

MIDAS, via de website www.economie.wallonie.be.  

5.2 Maatregelen voor startende en/of gevestigde bedrijven 

5.2.1  Steunmaatregelen van de federale overheid 

-  belastingskrediet bij toename van eigen vermogen  

KMO’s die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, kunnen 

een belastingskrediet bekomen van 7,5%, berekend op de toename van het eigen vermogen, met 

een maximum van 19.850 €.  

Eénmanzaken en vrije beroepen genieten een belastingskrediet van 10%, met een maximum van 

3.750 €  

Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.  
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-  Investeringsaftrek  

Een onderneming die bij de oprichting of de uitbreiding een investering uitvoert, kan een 

percentage van de waarde van de investering aftrekken van de belastbare winst. De aftrek gebeurt 

ofwel éénmalig, ofwel gespreid over de afschrijvingsperiode van de investering.  

Energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen genieten een hogere investeringsaftrek, 

alsook investeringen in octrooien en in beveiliging van het bedrijf.  

Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.  

- Notionele intrestaftrek  

Vanaf het aanslagjaar 2007 kunnen ondernemingen een percentage (3,442%, of voor kleine 

vennootschappen 3,942%) van het 'gecorrigeerde' eigen vermogen (dit is het eigen vermogen, 

verminderd met sommige rubrieken zoals aandelen, niet-verwezenlijkte meerwaarden en 

kapitaalsubsdies) aftrekken van de belastbare winst.  

Deze maatregel kan niet gecumuleerd worden met het belastingskrediet en de investeringsaftrek 

(zie hierboven).  

Inlichtingen via uw boekhouder of belastingskantoor.  

-  Participatiefonds  

Het Participatiefonds ondersteunt bestaande ondernemingen die hun activiteit uitbreiden via de 

leningsformule OPTIMEO. Het bedrag van de lening is drie keer de eigen inbreng, met een 

maximum van 250.000 €.  

Informatie: middenstandsorganisatie KUM of via de website www.fonds.org  

- Maatregelen tot aanmoediging van tewerkstelling van personeel  

De federale en de gewestelijke overheid heeft tal van steunmaatregelen in geval u extra personeel 

aanwerft.   

- Maatregelen tot aanmoediging van innovatie  

De Vlaamse overheid ondersteunt innovatieve investeringen. 

Zie www.vlaanderen.be/ondernemen.  

 

5.2.2  Steunmaatregelen van de gewestelijke overheden 

-  Vlaams Gewest    

Ook het Vlaamse Gewest heeft een aantal maatregelen die startende én gevestigde 

ondernemingen aanmoedigen, zoals o.m.:  
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BEA (Budget voor Economisch Advies): subsidie op de diensten van erkende dienstverleners 

inzake opleiding, advies, kennisoverdracht en mentorschap.  

Groeipremie (via callsysteem) voor beroepsinvesteringen.  

Waarborgregeling: wanneer een gebrek aan waarborgen een banklening bemoeilijkt, kan de 

Vlaamse overheid tot 75% van de lening waarborgen.  

Haalbaarheid : vanaf 1 september 2011 kan de kandidaat-ondernemer terecht bij de lokale 

vestigingen van UNIZO en VOKA voor advies en begeleiding bij de opmaak van een 

haalbaarheidsstudie. Daarbij betaalt hij zelf slechts 100 %. 

Winwinlening :  Starters kunnen bij vrienden, kennissen en familie langs gaan om geld te lenen. 

Particulieren die zo geldmiddelen ter beschikking stellen van startende ondernemingen worden 

daar fiscaal voor beloond.  Meer informatie op http://www.pmv.eu/  

Meer informatie op  www.vlaanderen.be/ondernemen.  

- Brussels Gewest  

Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Brusselse Gewest op de website 

www.EcoSubsiBru.be.  

- Waals Gewest  

Zie voor alle steunmaatregelen voor ondernemingen in het Waalse Gewest naar het databestand 

MIDAS, via de website www.economie.wallonie.be.  
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B. Praktische Benadering 

 

Terwijl de theoretische benadering van de oprichting van een vastgoedkantoor louter algemeen 

werd opgevat zal de praktische benadering vanuit mijn eigen standpunt worden bekeken.  

Het vertrekpunt ligt bij een aantal vooraf te stellen vragen :  

-  Ben ikzelf wel geschikt om vastgoedmakelaar te worden 

-  Heb ik genoeg capaciteiten om een eigen kantoor te starten 

-  Waar ga ik mij vestigen ? Eigen streek en stad, stadscentrum of rand 

-  Hoe ziet de markt er uit waar ik wil in werken 

-  Wat ga ik precies doen, waar zal ik me in specialiseren 

-  Hoe zal ik mijn positie innemen op de markt 

-  Wat is het imago dat ik voor ogen heb 

-  Koop, (ver)bouw of huur ik een pand 

-  Start ik met een nieuwe zaak, neem ik een bestaande over of denk ik aan franchising 

-  Start ik alleen, of met vennoten 

-  Kan ik het werk wel alleen aan 

-  Of werk ik beter met personeel 

-  Wat is mijn strategie op gebied van Marketing 

-  Wat is mijn specifieke, persoonlijke SWOT 

-  Kunnen de gevolgtrekkingen van die SWOT leiden tot een positieve evolutie 

-  Op welk gebied kan en moet ik mij nog bijscholen 

-  Hoe zal globaal mijn kantoor er uit zien 

-  Hoeveel financiële middelen heb ik nodig en waar haal ik ze vandaan 

-  Heb ik recht op steun van de overheden  

De lijst van vragen kan nog veel verder uitgebreid worden.  Een deel van de vragen heb ik mezelf 

al gesteld toen ik 9 jaar geleden als zelfstandige begon, naar aanleiding van deze bedrijfs-

economische opdracht zijn er in oktober een pak vragen bijgekomen.   

Antwoorden op deze vragen waren in de meeste gevallen logisch en evident, een paar zijn echter 

duidelijk genuanceerd.  Vele items komen aan bod in het hiernavolgend stappenplan. Daarbij was 

het een hele opgave de vragen zo waarheidsgetrouw en eerlijk te beantwoorden. Algemeen 
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genomen kan ik stellen dat de creatie van een vastgoedkantoor begint met een goede 

voorbereiding en een degelijke planning. 

“ Enuma Elish” 

Een nieuw vastgoedkantoor is er namelijk niet plots, van vandaag op morgen, door God 

geschapen. De “schepping “ van een kantoor is een immense taak waarbij een vooropgezet idee 

in verschillende stappen langzaam gestalte krijgt. In hoofdzaak onderscheid ik hierbij 6 stappen 

die passen in een ondernemingsplan en waarbij een groot aantal van de gestelde vragen hun 

antwoord zullen vinden.  

STAP 1 :  Doelstelling 

Wat is het doel van de onderneming, en hoe dienen deze doelstellingen mij persoonlijk ? Daarbij 

moet een huwelijk tussen financieel gewin en persoonlijke zelfontplooiing mogelijk zijn. 

STAP 2 :  Analyse 

Een analyse van de regionale markt waarop men wil werken is cruciaal om te weten hoe die 

markt er uit ziet. Daarbij moet men ook de moed hebben om in de eerste plaats zichzelf te 

analyseren. Beide analyses beogen een optimale invulling van het nieuwe kantoor. 

STAP  3 :  Marketing Strategie 

Na de analyse kan men de positionering bepalen van het nieuwe kantoor met zijn imago en 

voorziene activiteiten. Daarnaast wordt de strategie opgesteld die van het kantoor een succes zal 

maken. 

STAP 4 :  Organisatie van het bedrijf 

Eens gekend is hoe de markt er uit ziet en hoe die zal worden aangepakt kan het kantoor in zijn 

concrete vorm worden opgemaakt. Hoe het kantoor er zal uitzien en wordt ingedeeld is daarbij 

minder belangrijk dan hoe het zichzelf naar buiten zal brengen. 

STAP 5 :  Financieel plan 

Voordat een nieuwe zaak geld kan opbrengen kost ze eerst handenvol geld. Waar dit geld 

vandaan zal komen hangt af van hoeveel er nodig is en hoe men daar bij voorkeur wil aankomen.  

Een goede analyse van zichzelf en de markt met de juiste flexibele strategie stelt de ondernemer 

in staat om 3 jaar ver te kijken en bijgevolg realistische resultaten naar voor te schuiven.  

STAP 6 :  Feedback 

Een ondernemingsplan opstellen is een theoretisch werkstuk dat moet getoetst worden aan de 

realiteit. Om te vermijden dat die realiteit snoeihard uitvalt moet het bij voorkeur teruggekoppeld 

worden naar de herkomst en vergeleken worden met soortgelijke. 
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1. Doelstelling van de Onderneming 

Het doel van de onderneming is onverbrekelijk verbonden met het doel van de ondernemer zelf. 

Hetgeen de ondernemer wil, ambieert, verlangt is het doel op zich, de onderneming slechts het 

middel. En dit “doel heiligt de middelen” .  (Machiavelli) 

Als zelfstandige ben ik op het punt gekomen dat ik mij heb afgevraagd wat ik als prille veertiger 

ondertussen heb gepresteerd. Gesteld dat ik bij wijze van spreken morgen doodval blijven mijn 

naasten achter met tonnen materiaal voor het containerpark en openstaande tegoeden waar ze nog 

lang achteraan zullen mogen hollen.  De onderneming zonder zijn ondernemer is onbestaande. 

Het bruto belastbaar resultaat van mijn onderneming komt voor 20 % uit de opmaak  van 

energieprestatiecertificaten, de activiteit veiligheidscoördinatie zorgt voor een verwaterde 4 % en 

de aan- en verkoop van natuursteen zorgt voor het hoofdaandeel. Ik kan echter niet blijven met 

die “keien” sleuren. 

Dankzij mijn beroepservaring kan ik ondertussen steunen op een grote kennis van de 

bouwwereld. Ondertussen werk ik nu ook als werfcoördinator en ben ik op de hoogte van de 

nieuwe voorschriften en verordeningen inzake energieprestatieregelgeving.  Met dit voor ogen 

besliste ik zowat twee jaar terug om de opleiding vastgoedmakelaar te volgen. 

Daarbij heb ik mezelf toen al de volgende persoonlijke doelen gesteld : 

-  Iets oprichten, opbouwen en doen floreren dat er langer zal zijn dan ikzelf 

-  Mijn opgedane ervaring en kennis valoriseren 

-  Het vrijwaren en verder uitbreiden van mijn levensstandaard 

-  Het respect en ontzag dat ik nu in mijn hobby ervaar doortrekken naar mijn beroep 

-  Het onbenutte potentieel op gebied van communicatievaardigheden ontwikkelen 

-  Mijn bestaand netwerk optimaliseren 

Om die persoonlijke doelstellingen te realiseren is het doel van het kantoor dus : 

-  Winst maken, en liefst zo veel mogelijk 

-  Financiële onafhankelijkheid bewerkstelligen 

-  De dienstverlening optimaliseren tot een uitmuntende kwaliteit 

-  Een onberispelijk imago  van vertrouwen en kwalificatie nastreven 

-  Het opbouwen van een stabiele portefeuille met “vaste klanten”  

-  Continuïteit op lange termijn bewaken 

Doelstellingen  kunnen elkaar voor de voeten lopen. Een ultieme rangorde is niet op te maken 

daar er altijd moet worden afgewogen waarbij de continuïteit en het imago van de firma 

primordiaal zijn zonder daarbij het financieel aspect te verdrukken. 
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2. Analyse van de Markt 

2.1 De persoon achter de creatie 

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”  Socrates 

Met bijlage 1 heb ik mijn Curriculum Vitae bijgevoegd.  Overlopen van enthousiasme kan een 

mens bij het lezen ervan bezwaarlijk doen.  Gelukkig vertelt een CV niet alles. 

Een persoon is bepaald door herkomst en omgevingsfactoren. Die herkomst was kort gesteld 

alvast niet rooskleurig. Gehuisvest in een krot tot mijn twaalfde, gescheiden ouders en dan nog 

eens een achternaam als de mijne, en dit tegen de achtergrond van de jaren zeventig. 

Na verschillende scholen doorlopen te hebben kwam ik uiteindelijk terecht in de afdeling 

Marketing van Hantal. Daar heb ik gemerkt dat ik over goede communicatievaardigheden 

beschik. Als één van de laatste lichtingen dan maar legerdienst,  in plaats van mijn 12 maand 

gewoon uit te zitten deed ik 13 maand en werd onderluitenant. Bevelen doen opvolgen van 22 

man die bijna allemaal groter en ouder waren vereiste onderhandeling met het nodige 

psychologisch inzicht. 

Toch kwam de grootste vorming tot wat ik als mens nu ben door mijn eerste werkervaring. Ik 

kwam terecht bij twee “zotten”, de ene voorspelde mij een korte toekomst in zijn bedrijf.  8 jaar 

later vond ik de tijd rijp om te verleggen. 

Ieder mens is bepaald door zijn herkomst en zijn omgeving waarin hij leeft, maar is ook een 

product van zijn tijd. Ik ken mezelf, van waar ik kom en hoe ik ben, en waar ik naartoe wil. Zoals 

ieder mens zijn er zowel goede en slechte kanten aan mijn persoonlijkheid.  

Mijn negatieve ik : ongeduldig, opvliegend, vooringenomen, verstrooid, naïef, grof, geen heilige 

huisjes; gelukkig niet altijd alles tegelijk 

Mijn positieve ik : ruimdenkend, hulpvaardig, groot empatisch vermogen, grote gedrevenheid, 

leergierig, extrovert, eerlijk, rechtuit, zelf al kost het mij geld.  

Het totaalpakket is blijkbaar zo slecht nog niet want algemeen ervaar ik dat ik graag gezien ben.  

Of ik ze nu professioneel ken of via mijn hobby (Bridge), ik heb het respect van meer dan 200 

mensen, samen kunnen ze de helft van Roeselare opkopen.  

Testen hebben uitgewezen dat ik een kameleon ben.  Maar waarom aanpassen, mijn biotoop is 

Roeselare, en dit wordt ook mijn werkgebied. De meeste mensen die ik ken zijn van Roeselare en 

komen zowel uit de laagste als uit de hoogste lagen van de bevolking.  

Wie ik ben en hoe ik besta weet ik dus maar al te goed, dit vertalen naar mijn zaak was echter een 

ware martelgang. De naam is Paelinck en er mag daar gerust mee gelachen worden,vergeten doe 

je echter niet. Qua naambekendheid kan dit alvast tellen, nu nog een passende naam vinden voor 

mijn toekomstig kantoor. 
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2.2 Demografie van het werkgebied 

Zoals eerder bepaald wordt mijn werkgebied Roeselare en de ruime omstreken. De stad en de 

streek er rond ken ik uitermate goed, van de buitenwijken tot het kleinste steegje, van de de stad 

zelf tot de steden er rond. Het is interessant om de demografische gegevens van dit gebied nader 

te beschouwen.  

- Ligging 

De stad Roeselare is gelegen in het midden van de provincie West-Vlaanderen, de bewoners 

vertalen dit als “het Hart van West-Vlaanderen.  

 

De aanpalende gemeenten zijn : 

 Noord : Hooglede en het met Hooglede gefusioneerde Gits, Lichtervelde en het met 

Ardooie gefusioneerde Koolskamp  

 Oost : Izegem en het met Izegem gefusioneerde Kachtem, Ardooie  

 Zuid : Ledegem en het met Ledegem gefusioneerde Sint-Eloois-Winkel  

 Zuid-West : Moorslede en het met Zonnebeke gefusioneerde Passendale  

 West : Zonnebeke en Staden. 

Van de grens met Lichtervelde (Oude Lichterveldsestraat) in het noorden, tot aan de grens met 

Ledegem (Mgr. Catrystraat) in het zuiden, bedraagt de afstand in vogelvlucht 11,9 km.  

Roeselare is de hoofdplaats van het bestuurlijk arrondissement Roeselare alsook van het 

rechterlijk kanton Roeselare.  
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-  Oppervlakte 

De totale oppervlakte van de stad Roeselare bedraagt 5.979 ha 39 a 37 ca en wordt kadastraal 

verdeeld als volgt :  

Roeselare sectie A (1
ste

 afdeling) 582 ha 24 a 80 ca 

Roeselare sectie B (2
de

 afdeling) 632 ha 47 a 98 ca 

Roeselare sectie C (3
de

 afdeling) 660 ha 14 a 59 ca 

Roeselare sectie D (4
de

 afdeling) 519 ha 22a 48 ca 

TOTAAL 2.394 ha 09 a 85 ca 

  

Beveren (5
de

 afdeling) 1.058 ha 83 a 25 ca 

Oekene (6
de

 afdeling) 535 ha 08 a 28 ca 

Rumbeke (7
de

 afdeling) 1.333 ha 65 a 08 ca 

Rumbeke (8
ste

 afdeling) 657 ha 72 a 91 ca 

Voorheen 1
ste

 en 2
de

 afdeling 1.991 ha 37 a 99 ca 

ALGEMEEN TOTAAL 5.979 ha 39 a 37 ca 

 

-  Bevolking 

Op 31 december 2010 telde Roeselare 58 140 inwoners, dat waren er 711 meer dan een jaar 

eerder. Daarvan is iets meer dan de helft van het vrouwelijk geslacht. 

Bijlage 5 toont de bevolkingspiramide van Roeselare. De groep van de veertigers is quasi de 

grootste groep en 30 % van de bevolking tussen de 23 en de 59 jaar.   

Bijlage 6 toont de evolutie van het bevolkingscijfer.  In 10 jaar tijd is de bevolking gestegen met 

6 % en volgt daarmee de nationale trend. (cijfers van het NIS) De gemiddelde bevolkings-
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aangroei in de provincie ligt echter op 3 %.  De aangroei is dus dubbel zo groot in vergelijking 

met de rest van de provincie.  

-  Bodem 

De Roeselaarse binnenstad ligt op een hoogte van ca. 20-22 m. De buitenstad schommelt tussen 

de 20 en 30 m. Van grote hoogteverschillen is er op het grondgebied van de stad Roeselare zeer 

weinig te merken. Het hoogste punt ligt op de Zilverberg (tussen 39 en 40 m). Het laagste punt 

bevindt zich aan de Schaapbrugge (ca. 15 m). 

Roeselare ligt aan de Mandel en alle waterlopen behoren tot het Leiebekken en tot het 

stroomgebied van de Schelde.  

 

- Economie 

Roeselare vervult in West-Vlaanderen een functie als inkoopstad en tracht daarbij naar buiten te 

treden als het bruisende hart van de provincie.   

Om de stad leefbaar te houden was de technische dienst al eind de jaren 80 klaar met het 

“Algemeen Plan van Aanleg”. De verschillende zones voor winkelen, wonen en werken werden 

vastgelegd en de nodige werken in het vooruitzicht gesteld. De hoofdbedoeling was om alles zijn 

plaats te geven binnen de stad en zo de omgeving leefbaarder te maken. 

Het stadsbestuur is wonderwel geslaagd in zijn opzet.  De stad oefent een grote 

aantrekkingskracht uit op de omliggende regio en trekt gemakkelijk mensen aan van bijvoorbeeld 

Diksmuide tot Meulebeke. Roeselare is met andere woorden een echte winkelstad. 

De centrum telt enkele aantrekkelijke winkelstraten geconcentreerd rond de Grote Markt. 

Winkels van grote winkelketens hebben zich gevestigd langs de grote invalswegen zoals de 

Meensesteenweg en voornamelijk de Bruggsesteenweg, waarbij de term “Mammoetcentrum” een 

begrip is geworden. De kleine binnenring (Noordlaan – Westlaan – Koning Albert I laan) zal op 

middellange termijn volledig worden heringericht als een stadsboulevard met een mengeling van 

grote winkelketens en kleinere KMO’s . De werken worden in verschillende fases uitgevoerd, het 

stuk Westlaan tussen de Groenstraat en de Meensesteenweg is ondertussen af.     

De grote verkeersstroom wordt geregeld door de buitenring die een volledige lus maakt rond de 

stad en zo zorgt voor een vlotte doorstroming. Half vorig jaar werd er op deze verkeersader één 

van de laatste probleempunten weggewerkt, met name de aansluiting met de Bruggsesteenweg. 

Nu zorgt enkel nog de kruising met de Meensessteenweg voor opstoppingen.   

Ook aan evenementen werd er gedacht. Op Schiervelde langsheen de Grote Ring zijn sinds jaar 

en dag de Expohallen gevestigd waar geregeld beurzen plaatsvinden zoals de Jaarbeurs, de 

Bouwbeurs, Agro Expo en Roslar Expo. Ze zijn min of meer een barometer voor de economie in 

de regio. 

Het Roeselaarse medialandschap wordt in belangrijke mate gekleurd door de Regionale 

Televisiezender WTV-Focus die op accent business park haar uitvalsbasis en ankerplaats heeft. 

De Roularta Media Group, uitgever van onder meer Knack en Krant van West-Vlaanderen, heeft 

haar hoofdkantoor en drukkerij in Roeselare gevestigd.  
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Verschillende bedrijven uit diverse sectoren, met name bijvoorbeeld de voedingsnijverheid 

(Soubry) en het lichtdesign, brengen veel jobs voor de streek met zich mee. Dankzij sterke 

marktspelers in deze branches, leeft in Roeselare het idee om op termijn te starten met een Huis 

over Voeding en de stad te gaan profileren als dé Vlaamse lichtstad. Bijzonder dienstbare mensen 

kunnen in Roeselare meedingen naar de fel begeerde Roeselare Awards. 

De belangrijkste bedrijvenzones of industrieterreinen zijn gelegen ten Noorden van Roeselare-

stad in de deelgemeente Beveren en aan de oostrand rond het Kanaal Roeselare-Leie, het 

Mandeldal. 

- Verkeer en vervoer  

Roeselare heeft een centrale ligging langs de belangrijkste noord-zuidassen door de provincie. De 

autosnelweg A17/E403 loopt langs de stad, en heeft er drie afritten voor Roeselare. Parallel loopt 

de steenweg Brugge-Torhout-Roeselare-Menen (N32) die dateert uit de Oostenrijkse tijd. De 

Westlaan, een halve klein ringweg in het stadscentrum, leidt het verkeer rond de historische kern 

van de stad. Een recentere ringweg R32 leidt het verkeer omheen het volledig stadscentrum en 

sluit ook aan op de snelweg A17. 

De stad heeft een NMBS-station, het station van Roeselare, met 3 sporen op de lijn Brugge-

Kortrijk en heeft om het half uur een verbinding met beide steden. Aan het treinstation bevindt 

zich ook een busstation met 8 perrons. Het destijds moderne station met verhoogde 

spoorwegberm werd gebouwd vanaf 1976 (voltooiing in 1979) ter vervanging van een viertal 

overwegen. Eind 2007 besliste de stad Roeselare, de NMBS-holding, Infrabel en De Lijn samen 

35 miljoen euro te investeren teneinde het station en de buurt tegen 2012 te moderniseren. Dit is 

ondertussen eind 2013 geworden. 

- Stedebouwkundige Politiek. 

Het stadsbestuur doet serieuze inspanningen om de stad te vernieuwen en uit te breiden.  Naast de 

leefbaarheid wil de stad daarbij hoofdzakelijk jonge gezinnen van buiten de agglomeratie 

aantrekken.  

Enerzijds pakt het daarbij de probleemgebieden aan door middel van eigen initiatief of een soepel 

vergunningsbeleid.  Voorbeelden daarvan was het Moermancomplex, een verzameling gebouwen 

aan de Sint-Amandsstraat die volledig werden afgebroken en omgevormd tot parking. Ook de 

wijk Krotteghem wordt aangepakt met bijvoorbeeld het herbestemmen op de oude site van 

Dumon- Wyckhuyse.  De vele inbreidingsprojecten zorgen echter voor een overaanbod aan 

appartementen, zowel op de verkoops- als op de verhuurmarkt.  

Anderzijds heerst er in Roeselare een soepel verkavelingsbeleid. Daarbij trekt het zich niks aan 

van eventuele grieven zoals die van de Bond Beter Leefmilieu bij de verkaveling tussen 

Rumbeke en de A17. Als ik alle op huidige en op handen zijnde verkavelingen optel kom ik aan 

ongeveer 2000 bouwrijpe percelen die in aanbieding zullen komen de eerstvolgende 5 jaar.   

Bron : Wikipedia , www.roeselare.be ; www.roeselarebereikbaar.be ; eigen kennis 
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- Ontvoogding. 

Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening (DRO) voorziet een totaal 

nieuwe invulling van deze materie.  Bedoeling is ondermeer om meer autonomie te geven aan de 

gemeentelijke besturen op gebied van planning en vergunningen binnen het kader van die 

ruimtelijke ordening, ze worden met andere woorden “ontvoogd”. 

 

Het decreet werd verder uitgewerkt en gewijzigd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(VCRO) waarbij er een tweeledigheid bleef bestaan tussen niet-ontvoogde en ontvoogde 

gemeentes. 

 

Voor de vastgoedmakelaar is het belangrijk om te weten hoe de toestand is in de gemeente waar 

hij werkzaam is, van zodra de gemeente over een goedgekeurd vergunningenregister en 

plannenregister beschikken geldt voor de makelaar de informatieplicht. 
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Roeselare   1/dec/12 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

                  

Ardooie   1/feb/09 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Diksmuide   1/nov/11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hooglede     Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Ingelmunster   1/sep/09 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Izegem   1/nov/10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kortemark     Nee Nee Nee Ja Ja Nee 

Langemark     Nee Ja Nee Nee Ja Ja 

Ledegem     Nee Ja Nee Ja Ja Ja 

Lichtervelde   1/sep/09 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Meulebeke     Nee Nee Ja Ja Ja Ja 

Moorslede     Nee Ja Nee Ja Ja Nee 

Pittem     Nee Ja Nee Ja Ja Ja 

Staden   1/jul/11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Torhout     Nee Ja Nee Ja Nee Ja 

  Situatie op 27/03/2013      
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2.3 SWOT Analyse  (Strenght – Weakness – Opportunities – Threaths ) 

2.3.1 SWOT analyse : Begin met mezelf 

STERKTES  ZWAKTES 
     

Grote algemene kennis en ervaring  Traag, administratie sleept aan 

Voor alle problemen een oplossing  Te veel beloftes  

Hulpvaardig   Stellen van prioriteiten 

Communicatievaardigheden  Opvolgen van betalingen 

Technisch onderlegd  Soms ongeduldig 

Goed persoonlijk imago   Sta quasi helemaal alleen 

 

 

 

 

 

2.3.2  SWOT van de collega’s 

DISCLAIMER 

Onderstaand kan door de betrokken partijen waarover ze handelen ervaren worden als een 

aanval op de goede naam en faam, laster en eerroof. Deze gegevens zijn daarom strikt 

vertrouwelijk en mogen enkel worden benaderd door de gemachtigde personen, als daar zijn die 

door Syntra aangesteld om dit eindwerk te evalueren. Door de vertrouwelijkheid van gegevens 

en het openbaar karakter van de activiteiten van de betrokken personen wordt hierbij geen 

inbreuk gepleegd op artikel 443 (SW) betreffende misdrijven die een inbreuk vormen op het 

privéleven of geen inbreuk op artikel 444 (SW) betreffende de bedoeling nadeel toe te brengen. 

De opsteller wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af voor eventuele inbreuken  op de wet 

van 8 december 1992 (Privacywet) en het uitvoeringsbesluit (KB van 13 februari 2001) 

betreffende de verwerking van persoonsgegevens.    

   

   

   

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 
     

Integratie verschillende ondernemingen  Te veel spelers op de markt 

Groot sociaal netwerk  Vooringenomenheid 

Grote kennis van de lokale markt en het  Werkdruk 

hinterland, tot bijna de totale provincie  Niet kunnen delegeren en uitbesteden 

De stad is in volle expansie  Niet kieskeurig genoeg 

Apart imago & huisstijl van het kantoor  Scheiding werk - privé 
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Er zijn heel wat vastgoedmakelaars actief in het hart van West Vlaanderen. Velen zijn daarbij in 

Roeselare zelf gevestigd, enkele in de randgemeenten.  Een paar zijn  gevestigd in de 

buurgemeenten of komen  van iets verder. 

Uit het ruime aanbod “collega’s heb ik volgende kantoren gekozen om te analyseren : 

http://www.immopouille.be/  

http://www.stragimo.be/pand_overzicht.aspx?transactie=1;3&type=0&googlemaps=0&id=603  

http://www.immo-omega.be/  

http://www.immo-verhoegstraete.be/pand_overzicht.aspx?transactie=1;3;5&pl=1  

http://www.lothias.be/#  

 http://www.domicill.com/home.aspx?id=1361  

Anderen die in meer of mindere mate nog actief aanwezig zijn  :    

http://www.vastgoedvandewalle.be/home.aspx?id=2315  

http://www.sofimo.be/staticpage.aspx?pageid=8743&language=1  

http://broker.be/ 

http://www.era.be/vastgoedservice/nl/kantoor.aspx 

http://www.imfiro.be/home.aspx?transactie=1;2;3;4;5;6 

http://www.bastjon.be/ 

http://www.dewaele.com/kantoor/roeselare 

http://www.vastgoedsinnaeve.be/Webforms/WebFormBase.aspx?Form=Default 

http://www.immowallays.be/site/default.aspx  

http://www.immo-deal.be/ 

http://www.immodicasa.be/ 

http://www.immofinco.be/ 

http://www.century21.be/offices.aspx?origin=century21domino.be 

http://www.hyboma.be/nl/ 

http://www.briekvastgoed.be/nl/index.php 

http://www.immostad.com/ 

http://www.zpd.be/  

……………….. 
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Immo Pouille 

 

Arme Klarenstraat 28 bus D 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Alain Cobbe : BIV nr  205136 

Sophie Pouille : BIV nr 205191 

Philippe Pouille: BIV nr 503635 

Opgericht : 1988 

Balans : géén (3 zelfstandigen) 

 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Gekende naam   

Specialiteit : Syndicus   

Degelijk imago   

Familiebedrijf   

23 jaar ervaring   

    

     
 

    

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Beroep van Syndicus evolueert naar   

apart beroep en vraagt specialisatie   

Omvorming naar BVBA, nu nog 3   

zelfstandigen in 1 bedrijf   
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Stragimo   

 

Zuidstraat 49 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Jan Stragier : BIV nr  205197 

Rik Stragier : BIV nr 205199 

 

Opgericht :  1983 

Balans : bijlage 34 

 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Gekende en gerespecteerde naam   

Duidelijke splitsing bevoegdheden   

Ruim aanbod verhuur & verkoop   

Familiebedrijf, van vader op zonen   

Goed geïntegreerd in de sector    

Enorme ervaring en kennis     

     
 

    

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Zitten overal aan en bij en staan op de    

eerste rij bij projecten   

Ruimere contactgegevens   

Als CIB bestuurslid overal mogelijkheden   

Kan tegen een stootje (zie balans)    
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Immo Omega 

 

Paterstraat 7 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Elvis Verpoucke :  

BIV nr  205219 

 

Opgericht : 1994 

Balans : bijlage 35 

 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Vlotte prater, sterke persoonlijkheid   

Nieuwe inrichting, uniek, wel nog niet af   

Ruime parking op 50 meter   

Moderne website, met een flashplayer en   

aangename kleuren   

    

     
 

    

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Bij volledige afwerking prachtig kantoor   

Kent enorm veel mensen, groot netwerk   
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Immo Verhoegstraete  

 

Ardooisesteenweg 47 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Eric Tack : BIV nr  501733 

Opgericht : NV Woonboom in  

1988, kantoor zelf langer 

Balans : bijlage 36 

 

 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Zit alleen in “Krotteghem”   

Gebied er rond in volle stadsvernieuwing   

Ruime parkeermogelijkheden   

Oud “kantoor”  (opgericht door vorige    

makelaar en goede reputatie)   

    

     
 

    

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Nieuwe stationsbuurt tegen eind 2013   
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Lothias 

 

Sint Amandsstraat 103 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Lotje Sobry : BIV nr  503037 

Matthias Vandaele :  

BIV nr 504461 

Opgericht : 2004 

Balans : bijlage 37 

STERKTES  ZWAKTES 

     

De “nieuwe leeuwen”   

Enorm veel kapitaal er achter en steun   

van bouwpromotor   

In korte tijd veel marktaandeel    

Ruime parking, bij een plein    

     

     

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Integratie “Potrell”& “Hectaar”   

Duidelijke profilering zal vast cliënteel   

scheppen   
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Domicill Vastgoed en Advies 

 

Sint Amandsstraat 23 

8800 Roeselare 

 

Medewerkers :   

Cathy Van Parys :  

BIV nr 501864 

Opgericht : eind 2010 

Balans :  

 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Dynamisch koppel   

Moderne website   

In een korte tijd groot verkoopsaanbod   

   

    

     

     

   

 

 

 

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Meer op Roeselare zelf werken   

Veel nakende projecten rond hun deur   
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Andere toekomstige collega’s  
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In bijlage 38 zie je wat je krijgt als je op de Gouden Gids kijkt. Er zijn er dus uiteraard nog maar 

bovenstaand overzicht met bijhorende analyse heeft mij een duidelijk beeld gegeven van de 

markt.  Daarbij heb ik duidelijk voor ogen wat er te kort is en hoe mijn kantoor er uit zal zien. 
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2.3.3 De impact van de “T” 

De Swot-analyse heeft een beeld van hoe  een buitenstaander de onderneming ervaart.  Van een 

vastgoedkantoor dat pas is gestart is dit uiteraard moeilijk maar specifiek zijn er een paar 

duidelijke elementen die voor ieder nieuw kantoor van toepassing zijn. 

De “O “ en de “T” van SWOT kan je dus wel behandelen.  “Opportunities” zijn er in midden 

West Vlaanderen genoeg, enkele “Threats” die het succes van mijn zaak kunnen hypothekeren 

zet ik hierbij op  een rijtje : 

- Te laag startkapitaal :  Ik kan alles nog zo goed voorzien, soms zijn er elementen die niet of 

onvoldoende in het Financieel Plan zijn geïntegreerd.  

- Slechte betalers : de grote bedragen als daar zijn de commissie op verkopen zijn geen probleem 

daar ze contractueel van het voorschot kunnen worden afgehouden maar problemen zijn er 

wanneer je recht hebt op een commissie en dit gerechtelijk moet invorderen. Ik twijfel te lang om 

kordate acties zoals gerechtelijke stappen te ondernemen. Kleinere bedragen zoals de commissies 

bij verhuring en dossierskosten kunnen in zijn totaliteit ook oplopen en vragen ook opvolging. 

Dit is de hoofdreden waarom ik mij niet zal bezig houden met de tak “beheer”. 

- Tijdsgebrek : soms ontbreekt de tijd om te doen wat er moet gedaan worden binnen de tijd die 

is voorzien. Een agenda is nuttig maar niet zaligmakend, soms is er te weinig tijd en te veel zaken 

die moeten gebeuren. Het zal voor mij belangrijk zijn om prioriteiten te stellen. “Stel niet uit tot 

morgen wat je vandaag kunt doen” kan hierbij vervangen worden door “stel uit tot morgen wat je 

vandaag door een ander goedkoper kan laten doen”. Time Management versus Outsourcing. 

- Te weinig ervaring : véél aspecten van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 

ben ik nu al machtig, zonder blozen durf ik stellen dat ik voor bepaalde onderdelen beter 

gewapend ben dan de meeste huidige vastgoedmakelaars, en dit op heden en zelfs toekomstig. De 

ervaring ontbreekt vooral op administratief gebied.  Een belangrijk punt om nu al aan te werken. 

- Te impulsief gestart : na het derde jaar en de verdediging van het eindwerk volgt de stage.  

Daarna kan je als nieuwe BIV’er aan de slag in een bestaand kantoor of je kan er zelf aan 

beginnen.  Het zal er op aankomen niet te overmoedig te zijn en juist in te schatten wanneer ik 

klaar ben. 

- Te weinig klanten : Als je als makelaar goed je werk doet zal er geen gebrek zijn aan klanten, 

alleen kan het soms lang duren vooral omdat om het even waar je een kantoor start er al meer dan 

voldoende collega’s zijn. 

- Tekort aan financiële middelen :  doordat het langer dan voorzien kan duren voor het kantoor 

van de grond komt of door eventuele kalme periodes kan er een tekort ontstaan aan geld, liquide 

middelen met name om alle vaste kosten te betalen. Het Financieel Plan kan dit maar in beperkte 

mate voorzien, het is dus denken aan Mozes en de 7 vette en 7 arme jaren, maar dan in termen 

van maanden.  Reserves aanleggen dus. 

- Faalangst : je mag potentiële klanten hebben, je moet het natuurlijk nog altijd waarmaken. Het 

verschil tussen een succes en een mislukking is soms flinterdun, onfeilbaar kan je dus niet zijn. 
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De angst om te falen kan verlammen, de overtuiging op succes stimuleren. Als het eens tegen 

slaat of door mijn eigen domme fout mis loopt mag ik daar niet te lang bij stil staan.  

- Te veel uren : vastgoedmakelaar is geen 9 to 5 job, soms weet je gewoon niet wanneer je zult 

gedaan hebben.  Als je begint te rekenen hoeveel uren je doet en wat je dan overhoudt kan dit een 

deuk geven aan de motivatie. Vooral bij de start zal “het sop de kolen” niet waard zijn. Iets 

anders doen naast het werk valt soms niet te rijmen met altijd willen beschikbaar zijn voor 

klanten.   

Op bereikbaarheid heb ik zo mijn eigen oplossing die aan bod zal komen bij de organisatie van 

mijn kantoor. Mezelf vast kluisteren aan mijn bureel zal ik alvast niet doen, het is “op de baan” te 

doen. Time Management kan de productiviteit verhogen en het aantal verloren en onrendabele 

uren verminderen, mezelf niet bezig houden met onrendabele arbeidsintensieve zaken nog veel 

meer.  Ik zal moeten leren “NEE” zeggen, niet alles perse willen binnenhalen.   

- Te veel pruts : in het begin kan je niet kieskeurig zijn over de opdrachten die je binnen kan 

halen. Een lege vitrine en amper aanbod op de website dragen niet bij tot een goede impressie bij 

een potentiële klant.  Samenwerking met andere en een beginportefeuille die je niet noodzakelijk 

moet gaan schooien van jouw vorige baas geven alvast een vliegende start.  

- Fiscale druk : ik ben ondertussen 9 jaar zelfstandig, met de nodige ups en downs, maar nog 

steeds verrast de staat mij met zijn fiscale mokers. De juiste vennootschapsvorm voor het kantoor 

koppelen aan een structuur met mijn andere onderneming kan alvast de fiscale druk verlichten. 

- Kosten : te hoog en niet voorzien. Omwille van allerlei redenen kunnen de kosten van een 

onderneming de pan uit swingen.  Niet alle kosten kan je voorzien, en sommige posten vallen 

steevast hoger uit. De opdracht is voldoende te voorzien in het Financieel Plan 

- Zware loonkost : ik begin alleen, maar toch ambieer ik een kantoor waar meerdere personen in 

tewerkgesteld zijn. Mijn zwakke punten (W) vergen ook bijkomende voorzieningen op gebied 

van administratie en informatiebeheer. Het moment dat ik een te hoge werkdruk ervaar zal ik 

daarom niet aarzelen om personeel te aanvaarden.  Daarbij is goed personeel duur en kunnen de 

loonkosten zwaarder uitvallen dan voorzien. Dit mag echter geen belemmering zijn. 

- Problemen met personeel : het rendabiliseren van personeel is één van de hoofdopdrachten 

van de “baas”.  Daarbij is het evenwicht tussen “zalven en slaan” soms moeilijk. Momenteel zou 

ik niet streng genoeg zijn om met personeel te werken.   

- Problemen met vennoot : Een groter kantoor en de toekomstige reglementering betreffende de 

activiteiten gekoppeld aan de beroepstitel zullen ongetwijfeld een supplementaire BIV’er 

vereisen. Ik kan in dit geval als zaakvoerder gebruik maken van een volledig zelfstandige 

makelaar maar in het belang van de continuïteit van de onderneming geloof ik meer in een  

integratie als vennoot.  Voordien goede afspraken maken en op papier zetten is daarbij een kunst.  

- Grote verantwoordelijkheid : na twee jaar opleiding en wetende wat er nog komt in het derde 

jaar is het mij duidelijk dat de verantwoordelijkheden van de vastgoedmakelaar gigantisch groot 

zijn. Zelfs met een planmatige aanpak en veel inzet zijn er toch elementen van de job die aan de 

nodige aandacht zullen ontsnappen. Er bestaan verzekeringen genoeg om dit op te vangen maar 
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je blijft natuurlijk wel altijd met de morele verantwoordelijkheid zitten.  Bij een plichtsbewuste 

uitvoering zal dit minder een last zijn.   

De “Threats” zijn er, ik kan er rekening mee houden, ze proberen in te perken of uit te schakelen, 

maar ondernemen is en blijft een risico. Als ik alles goed aanpak zou de SWOT van mijn 

vastgoedkantoor er 3 jaar na de start ongeveer als volgt moeten uitzien : 

STERKTES  ZWAKTES 

     

Groot aanbod verhuur en verkoop  Kieskeurig 

Altijd bereikbaar  Beperkte openingsuren 

Vriendelijk onthaal  Time Management  

Professionele externe communicatie  Doordravend 

Dynamisch kantoor    

Adaptatievermogen    

     

   

   

   

MOGELIJKHEDEN  BEDREIGING 

     

Eigen bouwprojecten  Ondersteuning continue groei 

Aankoop grotere locatie  Te veel werk 

Stadsvernieuwing   Afgunst collega’s 

Integratie andere BIV’ers   Interne samenwerking  

Uitbreiden met “Beheer”, bij voorkeur     

door personeelstransfer     

     

 

Als de SWOT van mijn onderneming het vierde jaar er uit ziet zoals hierboven zal ik dik 

tevreden zijn want dit betekent dat mijn kantoor succesvol is maar groeipijnen kent.  Peoples 

Management kan de zwakke punten wegwerken en de groei bestendigen.  Een vastgoedkantoor 

met verschillende zelfstandige medewerkers en een vaste bediende gegoten in de juiste structuur 

is mijn ambitie op middellange termijn. 

2.4 Conclusie 

Er zijn meer dan genoeg vastgoedmakelaars in Roeselare, toch ? 

Bij het analyseren van de markt en zijn vastgoedmakelaars kwamen er enkele verrassende 

gegevens naar voor. Het is soms moeilijk te verstaan met wat sommigen bezig zijn, en dit in de 

IMMO 

PAELINCK 
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achtertuin van één van de lokale bestuurders van het CIB en één die in de nationale raad van het 

BIV zetelt. 

Mijn informatie berust op een kennis van de lokale markt maar ook van een onderzoek van de 

externe communicatie, in hoofdzakelijk de websites. Algemeen genomen kan ik stellen dat de 

gevestigde waarden blijkbaar niet goed kunnen werken met het medium.  

“ het BIV nummer” 

Het is een elementaire vorm van beleefdheid de bezoekers welkom te heten. Een website waarbij  

de potentiële klanten direct op het verkoopsaanbod komen doet dit niet, en dit gebeurt evenmin 

als je  direct op een “naakt” keuzemenu komt. Zo nieuw is het internet nu ook weer niet, maar 

blijkbaar zijn de klanten er voor de gevestigde waarden en niet omgekeerd.  Succesvol zijn door 

de jaren heen maakt blijkbaar arrogant. 

Op sommige websites moet je zelfs beginnen zoeken naar het adres of er volledig naar beneden 

voor scrollen. Het terug vinden van het nummer van de derdenrekening en borgstelling,  

ondernemingsnummer of zelfs maar het BIV nummer is meerdere malen een sinecure of ze staan 

er gewoonweg zelfs niet op.  Naar bescherming van de beroepstitel toe kan dit tellen Op iedere 

vorm van externe communicatie, dus alle documenten , alle webpagina’s, alle panelen , alle 

visitekaartjes, …. zou er toch minimum het BIV nummer mogen staan. Laat ons bidden en hopen 

dat hun benodigde documenten de geijkte vorm en inhoud hebben. 

Het internet is de goedkoopste manier van externe communicatie, van contact leggen met het 

publiek.  Daarbij is het een kunst om dit publiek zo lang mogelijk op jouw webpagina’s te doen 

surfen zodat de onderneming toch een kans heeft om zijn boodschap over te brengen. Pagina’s op 

zoekertjessites en gespecialiseerde vastgoedwebsites bewijzen hun dienst als het publiek 

doorclick naar de eigen website, heden ten dage hét belangrijkste communicatiemiddel. 

“Knalgeel met pekzwart” 

Ik moet echter vaststellen dat de Roeselaarse websites er maar belabberd uit zien.  Een overzicht : 

- Kleurencombinaties tot op het clowneske af, zelfs al is het maar het doortrekken van de 

huisstijl;   knalgeel met pekzwart : de foto’s komen daar echt schitteren naar voor……  

- een slordige lay-out, waar het zoeken is naar het juiste pand 

- witte websites met bijna niks op, bijna klinisch…. .. (dood) , of juist te zwart 

- vaak géén directe link naar webmail,  

- bij interesse en de wil om contact te nemen : terug naar …… ja naar waar, “Home” zeker ? 

- het ontbreken van een menu bovenaan om terug te keren,  want dat groen pijltje “terug” 

bovenaan, je moet er aan denken of je ligt dus volledig uit de website  

- géén gebuik van {target=”_blank”}, echt nuttig , weinigen kennen “ctrl + linkermuisknop” 
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De externe communicatie voor alle spelers kan dus véél beter, en zal ikzelf dus veel beter doen.  

Vooral de nieuwe spelers, gesticht in het nieuwe millennium gebruiken het medium goed, 

overdrijven zelfs.  

“kantooruren” 

De tijd van het “windowshoppen” is voorbij, of je moet aan de kust zitten. Het belang om dus pal 

in het centrum te zitten is daarbij verwaterd, tenzij je echt wil tonen dat je de grootste bent. Het 

publiek komt niet zomaar, het komt speciaal en doet dit steeds minder dankzij de “gevestigde 

naam” maar dankzij een aantrekking via externe communicatie.  

Waar bijna iedereen steken laat vallen  is op gebied van openingsuren.  Vastgoed kopen of huren 

is blijkbaar niet voor de werkende mensen, of ze moeten dus maar verlof nemen om de kantoren 

te bezoeken. Open zijn lukt best tijdens de kantooruren maar zijn het dan uitgerekend de mensen 

die dan niet werken dat je als traditionele klant wil aantrekken ?  

Klantenbezoeken zullen de meeste makelaars wel ’s avonds laat doen dus kunnen ze daarbij hun 

kantoor niet open houden, maar de zaterdagnamiddag open zijn is toch een minimum. Gesloten 

zijn op zaterdagvoormiddag, ik weet het echt niet meer, het zal zijn omdat ze op vrijdagavond al 

verdient zijn zeker ?   

“verkeersinfarct” 

In een kleinere stad of dorp actief zijn is op gebied van mobiliteit uiteraard een stuk eenvoudiger, 

qua mobiliteit is Roeselare zoals alle andere steden niet echt gemakkelijk. 

Roeselare is een stad die qua demografie heel goed is uitgedacht.  Leven, werken, cultuur, 

wonen, opleiding, sporten, vrijetijdsbesteding, shoppen, ……alles heeft sedert lang zijn plaats.  

De circulatie tussen die elementen werd goed uitgedacht maar ondanks dit beleeft de stad iedere 

dag tussen 08 uur en 09 uur en tussen 16 uur en 18 uur een verkeersinfarct.  

Op de Brugsesteenweg valt het met de nieuwe brug aan de ring best mee, maar het centrum zelf 

en de Meensesteenweg zijn rampen in het kwadraat, en de nieuwe geplande “stadboulevard”, de 

kleine ring dus gaat vlugger toe voet. 

Je kan natuurlijk moeilijk bedrijven wegjagen en scholen sluiten dus is het een realiteit waar 

rekening moet mee gehouden worden.  Alle vastgoedmakelaars in het centrum lijden onder dit 

fenomeen, iedereen wil na 16 uur gewoon weg uit het centrum en daardoor is het niet bereikbaar. 

Geboren en getogen “Roeselnaars” hebben hiermee geen probleem, straatjes genoeg. 

Er is in principe parking genoeg in de stad zelf, en dit dankzij de centrumparkings. Gelukkig 

hebben we niet ieder jaar Marcel Vanthilt op bezoek en is er normaal gezien ook nog de grote 

markt.  Op de invalswegen is bovendien de bezettingsgraad van iedere parking op borden te zien. 

Ieder kantoor zit maximaal 200 meter van zo’n parking maar de mens wordt steeds luier en wil 

persé voor de deur parkeren. Een probleem dus voor haast alle vastgoedmakelaars in het centrum.  

Mobiliteit is niet alleen een kwestie van vlot bereikbaar zijn voor de potentiële klant maar ook 

een eigen vlotte circulatie. Als je boven of dichtbij het kantoor woont is dit alvast één aspect dat 

is opgelost, maar dan zit je nog met de eigen externe verplaatsingen, al is het bijvoorbeeld maar 

naar het stadhuis. Het stadscentrum is versmacht, gewurgd en niet te reanimeren. 



 93 

Ofwel moet je in Roeselare op een toplocatie zitten, ofwel zit je langs en rond de kleine ring. 

Bezoek hebben omdat je gevestigd bent en een goede naam hebt zal wegdeemsteren. 

“onverkoopbaar” 

De bevolking groeit, het stadsbestuur volgt een agressieve politiek van uitbreiding en 

vernieuwing maar legt daarbij toch te veel ijver aan de dag. Momenteel is er een serieus 

overaanbod aan appartementen, en dit zowel te huur als te koop. Veel makelaars hebben 

ogenschijnlijk een mooie portefeuille maar zitten met panden die onverhuurbaar of 

onverkoopbaar zijn wegens te duur.  

‘bejaardentehuis” 

De grootste groei van de bevolking komt voornamelijk door de inwijking van vreemdelingen. 

Los van iedere vorm van racisme brengt dit voor hele buurten een verloedering met zich mee 

daar het steeds gaat over sociaal zwakkere met de gekende problematiek.  Deze tendens is voor 

de lokale vastgoedmakelaar redelijk nieuw en moeilijk te verwerken met zijn traditioneel vlaamse 

mentaliteit.   

Een ander probleem is de vergrijzing. Die zou voor de gehele provincie gelijk moeten zijn maar 

in Roeselare is er het Heilig Hart Project.  Het ziekenhuis wil verhuizen naar de rand van de stad 

aan de oprit van de A17 en zo een enorme hoeveelheid aan vierkante meters achterlaten. Het 

totaalproject omvat de omvorming van die oppervlakte tot een gigantisch bejaardentehuis, met  

serviceflats en kamers.   

De gevolgen voor het lokale vastgoed worden algemeen onderschat. Enerzijds zal de toevloed 

zorgen voor een vermindering van de leefbaarheid en mobiliteit van de stad en zo zijn negatieve 

invloed uitoefenen op de waarde van het vastgoed.  Anderzijds zal er een buitenproportionele 

aanslag gepleegd worden op het stadbudget, met name dat van het OCMW. En wat de stad aan de 

ene kant moet bijpassen moet het aan de andere kant besparen of bijverdienen.  Hierbij is de 

melkkoe het wonen.  Minder subsidies en meer gemeentebelasting dus, een hypotheek op de 

aantrekkelijkheid van vastgoed.  

“ruimte vrij” 

Evoluties zijn moeilijk te voorspellen maar Roeselare zal in de toekomst enkele uitdagingen 

hebben. Voor de vastgoedmakelaar zal dit naast moeilijkheden ook enkele mogelijkheden met 

zich mee brengen. 

Die vastgoedmakelaar is in een te ruime mate aanwezig, gelukkig is het BIV steeds meer actief 

de sector aan het uitzuiveren en zal het hen misschien op middellange termijn lukken om alle 

vastgoedmakelaarsactiviteiten door BIV erkenden te laten uitvoeren.  Daarnaast heb ik kunnen 

vaststellen dat enkele kantoren in een comateuze toestand verkeren en bijkomend een aantal 

vastgoedmakelaars weldra bewoners zullen zijn van het Heilig Hart Project.  Er komt ruimte vrij. 

De nieuwe makelaars doen het goed, het merendeel een voorbeeld daar goed opgeleid en 

gedisciplineerd trouw aan het strenge wettelijke keurslijf. Er is nog ruimte vrij.  

Ieder straat en steegje, iedere wijk en buurt, wat er staat en wat er mee te doen is, maar bovenal 

wat het waard is, dit allemaal als gekend in mijn achterzak. En het nu nog waarmaken natuurlijk.  
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3. Marketing  

Met bovenstaande analyse is de kennis nu groot genoeg om te bepalen welke positie in de markt 

ik met mijn kantoor wil innemen en hoe ik daarin kan slagen.  Daarvoor is het noodzakelijk te 

bepalen welke marketingstrategie  ik zal volgen, en dit aan de hand van een marketingmix.  

Oorspronkelijk is de marketingmix een combinatie van 4 basisinstrumenten, de 4 P’s als daar zijn 

Product, Plaats, Prijs & Promotie (communicatie). Qua gebruik en onderlinge wisselwerking zijn 

ze ondermeer afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie.  

Soms is het beeld dat je hierbij krijgt wat simplistisch en daarom kan je de vier ook uitbreiden om 

zo een scherpere visie te verwoorden of om  eventueel hedendaagse evoluties en inzichten te 

benadrukken.  

Per definitie is de marketingmix de strategische combinatie van, en het onderling afstemmen 

tussen, de instrumenten die een onderneming voorziet en zichzelf ter beschikking stelt om de 

markt waarop ze actief is te bewerken. 

Ik zal proberen een duidelijke invulling te geven aan de 4 basis P’s, uitgebreid met de P’s van 

Personeel, Partners, Presentatie en Physical Evidence. 

3.1  Positionering in de markt 

3.1.1  Naam – Imago – Huisstijl 

Het is altijd zoeken naar de juiste huisstijl die bij het gewenste imago past.  Al ik hierbij de “P” 

van product wil invullen kom ik automatisch bij mijn twee belangrijkste producten terecht die ik 

wil verkopen : MEZELF en MIJN KANTOOR.  Het imago van die twee belangrijkste 

“producten” moet gelijk lopen, de keuze van de naam IMMO PAELINCK heeft duidelijk aan 

dat beiden hand in hand gaan. 

Uiteraard zijn mijn activiteiten het verlenen van diensten maar voor ik daar mee kan beginnen 

moeten mijn klanten eerst mijn kantoor en mezelf “aankopen.”  Het beste imago dat ik daar voor 

ogen voor heb en wil uitdragen berust op volgende pijlers : 

-  Betrouwbaarheid  

-  Inzicht en kennis 

-  Bereikbaar zijn en ter beschikking staan 

-  Aangenaam om mee om te gaan 

- Degelijk,  stabiel en gewichtig.   

Een goed imago krijg je natuurlijk door er aan te werken en waakzaam te zijn voor alles die het 

zouden kunnen beschadigen, maar je kan alvast een goede start nemen als je opteert voor de 

juiste huisstijl.  Volgens een artikel in Wikipedia is de huisstijl dit : 

De huisstijl van een organisatie of bedrijf is een consistente presentatie naar buiten toe, vaak de 

eerste kennismaking voor klanten en belangrijk voor de uitstraling. . 
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Een huisstijl is een visuele representatie die tot doel heeft om een zo consistent mogelijk beeld uit 

te dragen van waar een kantoor voor staat. Het is dus het verbindend element dat zorgt voor 

herkenbaarheid in alle communicatie. Een huisstijl bestaat uit zes elementen : 

-  Naam  IMMO PAELINCK  - IMMO PAELINCK   

- Logo 

-  Kleur : een combinatie van één hoofdkleur en enkele homogene bijkleuren 

-  Typografie :  lettertype : Times New Roman  

-  Kenmerkende vormen : vlakken – opmaak - … 

-  Fotografiestijl 

Om de herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken is het belangrijk om de huisstijl consequent 

door te trekken in alle vormen van communicatie, van een website over briefpapier en 

visitekaartjes tot de inrichting van het kantoor of zelfs de firmawagen. Er kan hier en daar 

worden afgeweken maar hoe groter de visuele eenheid, hoe makkelijker het verband gelegd 

wordt tussen de verschillende onderdelen.  

-  Kleurenanalyse 

Het ene element is al wat belangrijker dan het andere maar waar er praktisch nooit over 

nagedacht wordt is de kleur.  Vaak kiezen de mensen lukraak voor kleuren die ze zelf graag zien.  

Kleuren hebben echter een grote psychologische betekenis en roepen contingente associaties op. 

Het is dus belangrijk om bij het gebruik van kleuren stil te staan bij de inpact ervan.  Na een 

grondige kleurenanalyse ben ik bijgevolg gekomen tot volgende kleuren : 

 

Het sepiabruin is in het totale pakket een dragende kleur.  Dit donkere kleur associeert zich met 

een praktische en instinctieve wijsheid, een bouwer van sterke fundamenten, van koestering 

kunnen geven.  Is het dit niet wat iemand wil als hij een woning zoekt ? 

De hoofdgedachte bij de keuze van de kleuren is tweeledig.  Vooreerst wil ik vooral de 

associaties zoals soliditeit, geborgenheid en stabiliteit met het sepiakleur en de volmaaktheid, 

onschuld en ongereptheid van het wit.  Daarbij dient uiteindelijk vermeld dat andere kleuren 

- Verbindingskleur : nuances van LICHTGEEL : energie, vreugde, 

luchtigheid maar ook voor de tijd, zon, rijpe oogst, goud, gewin en verstand 

-  Belangrijkste bijkleur : SEPIABRUIN : staat voor mannelijkheid, stabiliteit 

en gewichtigheid maar ook soliditeit, materie, geborgenheid 

- Hoofdkleur : WIT :  staat voor licht, zuiverheid, netheid maar ook voor 

ongereptheid, volmaaktheid, reinheid, onschuld, vrede 
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bepaalde negatieve associaties oproepen. Zo staat rood voor onrust, ruzie en twist terwijl blauw 

staat voor waarheid en helderheid maar ook voor macht en status. De combinatie van blauw met 

wit voor politiewagens is dus niet toevallig. Waar zwart voor staat is evident. 

Anderzijds is het mij ook te doen om de apartheid van de kleuren.  Nergens in het straatbeeld 

kom ik vastgoedkantoren tegen met die combinatie.   

-  Logo 

Een belangrijk deel van de huisstijl is het logo. Je kan daarbij kiezen voor een woordmerk 

waarbij de naam wordt vormgegeven of een beeldmerk waarbij een afbeelding of icoon de basis 

vormt.  Het kan ook een combinatie zijn van beide.  

Een logo kan ook voorzien zijn van een verduidelijkende slagzin of baseline. Die kan lange tijd 

meegaan of regelmatig veranderen. Vaak is de baseline een verwijzing naar de positionering van 

de onderneming of een verduidelijking van de service.  Ik wil het simpel houden en ben van 

mening dat voor een beginnend vastgoedkantoor een slagzin eerder kwaad kan dan goed.   

-  Typografie 

Het lettertype waarvoor ik kies is Times New Roman. Dit zal toegepast worden op alle 

documenten, brieven, teksten, enz….  Voor de website heb ik echter gekozen voor Arial Narrow. 

Het verschil tussen de twee is minimaal, je moet ze al echt onder elkaar zien.  Arial Narrow is 

een strak lettertype dat toelaat meer woorden te zetten op een kleinere ruimte. 

Met bovenstaand in gedachten zal mijn website er ongeveer als volgt uitzien : 

 

Een duidelijke uitwerking van de huisstijl zal ik laten doen door een reclamebureau die daar toch 

véél beter in gespecialiseerd is dan ik.  Het moet strak en zakelijk zijn, neutraal naar vorm toe 

maar binnen de gekozen kleuren.  Het is de bedoeling deze huisstijl consequent overal door te 
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trekken, ondernemingen die een sterk imago nastreven zijn ondernemingen die zich steeds op 

dezelfde manier aan de potentiële klanten tonen. 

3.1.2  Ligging van het kantoor 

Ik heb verschillende locaties bekeken maar de ligging van het kantoor is van ondergeschikt 

belang aan het type van gebouw. Daarnaast is vooral de betaalbaarheid van het pand van belang 

zonder daarbij de mogelijkheid tot uitbreiden te negeren. 

De gekozen huisstijl en imago bepalen het uitzicht van het te zoeken pand en de architecturale 

aspecten waaraan dit moet voldoen.  Het was dus zoeken naar een pand met een klassieke 

uitstraling, een gebouw waar even goed een advocaat of dokter zijn praktijk in kan hebben.   

Een kantoor gevestigd in winkelgalerij of de gelijkvloers van een doorsnee nieuwbouw 

appartementsgebouw passen daarbij totaal niet bij het imago. Ook een voordeur en 2 vitrines in 

één van de winkelstraten past niet in dat plaatje. 

Een groot herenhuis zou in feite ideaal zijn, maar dan heb je daarbij meestal enkele nadelen zoals 

toegankelijkheid, slechte toestand en zo meer.  Als het gebouw geklasseerd is moet je zelfs niet 

proberen om er ergens een etalage in te passen. 

Uiteindelijk vond ik 4 panden gelegen dichtbij het centrum die aan het profiel beantwoorden.  

-  Noordstraat 47 

Dit is een kantoorruimte recht tegen over het nieuwe 

inbreidingsproject  “De Munt” en niet ver van de grote 

markt. Hierbij kunnen we spreken van een topligging met 

daarbij nog mogelijkheid om er te wonen. Er is 317 m² 

oppervlakte in het totaal verdeeld over 2 verdiepen.  

Uiteraard is het bij dit pand de bedoeling dat wonen en 

werken op dezelfde plaats zouden gebeuren.  Er is bij dit 

pand een ingang via een eigen poort in de zijstraat met een 

bijhorende parking voor 6 auto’s.  

De voorgevel is opgetrokken in een klassieke architectuur.  

Binnenin heb je Art-Deco elementen en bestaat de 

bevloering hoofdzakelijk uit massieve parket.  Het pand 

vraagt wat werk om het in zijn oorspronkelijke grandeur te 

herstellen.  Deze kosten komen bovenop de straffe 

huurprijs van 2200 € per maand. Verwonderlijk dat het 

pand nu al maanden te huur staat kan het niet zijn.  

Conclusie : Dit pand biedt enorme mogelijkheden maar is 

veel te duur om te huren voor voorlopig mij alleen.  Als je de woonfunctie van de prijs aftrekt 

blijf er nog altijd 1500 € over om elke maand te betalen. Om te kopen en te renoveren zijn er wel 

mogelijkheden. Het totale pand kan opgesplitst worden in een handelsgelijkvloers, 2 ruime 

appartementen in het hoofdgebouw en 1 bel-etage woning in de zijstraat 
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-  Ardooisesteenweg  116 

Dit is een pand dat gewoon perfect 

is op gebied van uitstraling. Een 

huis in Bel Epoque stijl, gebouw 

met klassieke materialen en 

voorzien van eikenhouten vloeren.  

Dit pand is om te wonen en te 

werken. Het ligt in de wijk 

“Krotteghem” maar juist in dat deel 

die volop aan het vernieuwen is. 

Parking is er vlak voor de deur of in 

de zijstraat waar er in de afsluiting 

ook een toegangspoort is. 

De negatieve kant aan het pand is 

de hoge toegangstrap en de grote 

tuin. Ik verwacht geen tijd te hebben om die te onderhouden. Het pand vraagt ook veel 

opknapwerk maar er worden een paar maand gratis huur ter compensatie aangeboden.  De 

gevraagde huurprijs is met 1700 € wel prijzig in vergelijking met de Noordstraat, en ik verwacht 

ook hoge onderhoud- en verwarmingskosten. 

Conclusie : Dit pand heeft een prachtige uitstraling en past perfect bij mijn imago dat ik nastreef.  

De ligging is echte totaal verkeerd.  De ardooisesteenweg is een invalsweg, de mensen stoppen er 

niet. Ook is de opkuis en het onderhoud niet te versmaden.  

-  Stationsplein 31 

Dit prachtig erfgoed staat momenteel te koop en bestaat 

uit een atelier die zich uitstekend zou lenen als 

vastgoedkantoor.  Dit gebouw vormt één architecturaal 

geheel met een naastgelegen pand. Het is gesitueerd 

recht voor het station, te midden in de stationsbuurt die 

momenteel volledig wordt vernieuwd (werken tot eind 

2013). Vlakbij is er parkeermogelijkheid genoeg maar 

met een juiste aanpak krijg je van het stadsbestuur 

gemakkelijk een zone beperkt parkeren (15 minuten) 

naast de deur.   

De gelijkvloerse ruimte is 350 m² groot met nog een 

halve kelder en erboven is er een loft verdeeld over 3 

verdiepen waarvan de eerste 2 instapklaar zijn. Er is 

zelfs een goederenlift. Er is in het totaal 750 m² 

beschikbaar. Als ik nu echt zou willen opvallen moet ik 

voor dit pand kiezen. Dit is een toplocatie.  Het is 

bovendien niet geklasseerd dus mag ik eventueel 

veranderingen aanbrengen. Nu is er nergens plaats voor 
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een etalage maar als ik de poort er uit haal en een inkomportaal maak van 2 meter diep is dit 

opgelost. 

De vraagprijs is echter niet mis, met 600 000 € op tafel te leggen mag je jezelf de nieuwe trotse 

eigenaar noemen.  Structureel is het gebouw in orde maar het gelijkvloers is niks meer dan een 

magazijn.  Ik schat de totale kost om dit in te richten en de loft verder af te werken op 100 000 €.  

Ik kan uiteraard ook de bovenste verdiepingen herinrichten in 3 appartementen maar dan zit je 

inclusief lift al vlug rond de 300 000. 

Conclusie :  Projectmatig gezien krijg je voor 960 000  een pand met 2 winkelruimtes van 160 

m² (+ 50 m² bergruimte), 2 appartementen  en 1 studio op de verdiepen. Met een financiering van 

rond de 6000 € en een te verwachten huuropbrengst van maximaal 5000 € zit je met een slechte 

investering.  Voorlopig onhaalbaar dus.  

 - Blekerijstraat 86 

Deze kantoorruimtes zijn momenteel 

nog verhuurd aan het VMS, een 

scholengroep die op verschillende 

locaties in de Blekerijstraat zelf zit 

maar die verspreiding wil aanpakken 

door hun bestaand complex on de hoek 

uit te breiden. De plannen daarvoor zijn 

klaar en het bouwen zal binnenkort 

starten.  

Het is niet direct duidelijk op de foto 

maar het gelijkvloers is verdeeld in 3 

ruimtes waarvan deze op de hoek met 

84 m² de grootste. Tussen deze ruimte 

en het gebouw met het groene ramen, 

eigendom van het VMS zit er nog een 

kleine ruimte van 45 m².  De derde 

ruimte ligt in de Kermisstraat en is totaal onafhankelijk.  

De mogelijkheid bestaat om van de 2 ruimtes in de Blekerijstraat 1 te maken, een dubbele 

toegangsdeur zit er. Er is ook een uitgang die in de gemeenschappelijke gang uitkomt met 

toegang tot de 2 bovenliggende appartementen. De juiste vraagprijs is nog niet bepaald maar zou 

rond de 8 € per m² liggen.  

Op gebied van parking heb ik met dit pand geen probleem, in de Blekerijstraat is er altijd plaats.  

Het pand is wel gelegen in een kalme buurt en is zonder GPS moeilijk te vinden.  Vanaf de 

binnenring is het toch vlot bereikbaar, aan de grote Delhaize naar rechts.  Gewone passage heb je 

er niet maar met de school wel genoeg jonge gezinnen die daar langs moeten. Het pand is ook 

nog gekend als de vroegere toonzaal van “Durlet”, design meubelen. 

Conclusie : Dit is het pand waar ik mijn kantoor zal vestigen. Normaal zal ik genoeg hebben met 

de 85 m² op de hoek.  Dit gebouw in villastijl past ook binnen mijn concept. Met de 
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bovenliggende gebuur zal ik alvast geen problemen hebben, ik woon er namelijk zelf en kan 

delen van mijn appartement gebruiken als uitbreiding. Bovendien zijn de eigenaars oude mensen 

die nu al openlijk spreken over een eventuele verkoop van het gehele complex 

Het pand is gekozen, de inrichting ervan komt in het hoofdstuk Kantoororganisatie aan bod. 

 

3.1.3  Kern- en randactiviteiten 

-  als vastgoedmakelaar 

Ik zal mij bij de uitoefening van mijn activiteit hoofdzakelijk beperken tot de verkoop van 

residentieel vastgoed. Het grootste deel van mijn uren zal gaan naar het binnenhalen van de 

opdrachten. Het is de bedoeling dat ik die “Inkoop” doe aan realistische prijzen, zo’n panden 

verkopen zichzelf. 

De verhuurmarkt draagt ook mijn interesse maar dan louter de panden die in een iets hogere 

prijsklasse vallen.  Het sociaal verhuurbureau ligt op amper honderd meter van mijn deur, 

daarmee. 

De verkoop of verhuur van winkelpanden met eventueel bijhorende handelsfondsen is ook niks 

voor mij en  bovendien zijn er verschillende gespecialiseerde kantoren aanwezig op de lokale 

markt.  Ik geloof in service na verkoop, en je zou daarbij maar eens een verlenging van een  

handelshuur niet correct aanvragen.  

Ook op gebied van beheer, dus de activiteit syndicus en rentmeester geloof ik in de nood tot 

specialisatie om deze taak van vastgoedmakelaar goed uit te voeren. Dit wil niet zeggen dat ik het 

beheer van een gebouw zal weigeren maar dat ik eerder zal samen werken met een makelaar die 

niks anders doet dan dit. Mede-eigendom brengt naast beheer ook vaak herverkoop of herverhuur 

met zich mee. 

- als technisch deskundige 

Als je als makelaar zelf energiedeskundige bent en al meer dan 1000 epc’s hebt gemaakt zou het 

zot zijn dit niet zelf te doen. Ik heb ook een bestaand cliënteel dat ik netjes zou integreren in het 

nieuwe vastgoedkantoor. Normaal kan ik met deze randactiviteit alvast de handelshuur betalen. 

Momenteel doe ik ook het werk van een werfconducteur.  Dit zal ik blijven doen daar de 

projecten automatisch in mijn portefeuille verkoop zullen zitten.  

Ik geloof ook in de op handen zijnde regelgeving omtrent Asbuild Dossiers. Zoals eerder al 

vermeld in Deel A hoofdstuk 2.5. Aanverwante beroepen creëert dit een niet te versmaden 

opportuniteit voor de technisch sterk onderlegde vastgoedmakelaar.  Als veiligheidscoördinator 

type B doe ik trouwens al 5 jaar niks anders. 

Dankzij de kennis van de lokale markt ben ik ook in staat om projectontwikkeling te doen.  Dit is 

niet zo maar een randactiviteit, een project dat je aanbied aan een promotor mag je normaal 

gesproken ook daarna zelf weer verkopen eens het geconcipieerd is.  
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3.1.4 Doelgroep en werkgebied 

Op gebied van bestaand residentieel vastgoed zal mij focus vooral liggen op het centrum van 

Roeselare. Ook het centrum van Rumbeke en de buurgemeente Hooglede interesseren mij omdat 

in die steden quasi geen vastgoedmakelaars zijn gevestigd.  

De projecten zullen geheel de Provincie bestrijken, met uitzondering van de streek Kortrijk – 

Ieper – Veurne en de Brugse binnenstad. Ik werk nu al voor meerdere promotoren in 

verschillende hoedanigheden en een groot deel van die projecten komt mijn kant op qua verkoop. 

De specifieke werkgebieden van mijn klanten liggen enerzijds op de as Oostende – Torhout en in 

de randgemeenten van Roeselare anderzijds. Ook in de streek rond Diksmuide en de Westkust zal 

ik activiteiten hebben op gebied van verkoop. 

Dit brengt mij automatisch bij mijn doelgroep.  Welke mensen wil ik bereiken.  Mijns inzien 

verkoopt een correct geprijsd pand zichzelf. Je moet het natuurlijk wel onder de aandacht 

brengen via promotiekanalen maar de groep kopers vraagt afhandeling, geen bewerking. Alles in 

vastgoed verkoop begint hoofdzakelijk bij de inkoop.   

Ik heb nood aan mensen die hun pand verkopen en bijgevolg vormen die mijn belangrijkste 

doelgroep en zijn die mijn belangrijkste klanten.  Dit zullen in hoofdzaak particulieren zijn maar 

ook bouwpromotoren.   

Daarnaast is een nog een doelgroep die in het bezit is van patrimonium en er niks mee doet. Een 

aantal heeft een groot vastgoedpatrimonium dat aan vernieuwing toe is. Daarmee bedoel ik niet 

het verbouwen ervan, maar eerder verkopen en met dit geld recent vastgoed kopen.  Hierbij 

passeer je soms drie keer aan de kassa : eens bij de verkoop van de panden aan een eventuele 

promotor, voor het verkregen geld een recent pand aanbieden en een periode nadien de verkoop 

doen van de nieuwbouw op de grond van het oude pand. Er zijn genoeg interessante formules om 

dit alles in goede banen te leiden. 

Ook leegstaand vastgoed geniet mijn interesse maar het achterhalen van de gegevens van de 

eigenaars is sedert de strikte toepassing van de wet op de privacy door het kadaster steeds 

moeilijker te verkrijgen.  

Op de kopersmarkt heb je de traditionele koper die zelf op zoek gaat naar zijn pand maar ook de 

investeerder die met het ongunstige beursklimaat een uitweg zoek naar vastgoed.  

Verhuur zal ik enkel doen voor bestaande klanten als een vorm van service, ik zal niet actief op 

zoek gaan daarnaar. 

3.2 Strategie  

Nu heb je een kantoor geopend, en daar zit je dan. Hoe een aanbod opbouwen, hoe klanten 

lokken, je mag nog zo goed zijn maar als er geen potentiële klanten over de vloer komen zal het 

kantoor niet lang bestaan. Onbekend is onbemind is niet zomaar een cliché. 

Een zakencijfer realiseren en daarbij bij voorkeur winst is een intensieve bezigheid die voor een 

startende vastgoedmakelaar de nodige tijd vraagt.  En die tijd is er soms niet.  Daarom is het 

motto : “bezint eer je begint.” 
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Mij bezinnen heb ik gedaan.  Hoofdzakelijk over wat ik nu al heb en hoe dit te integreren, en hoe 

ik dankzij mijn ervaring, kennis en technische vaardigheden bepaalde randactiviteit kan uitvoeren 

tot mijn hoofdactiviteit op volle toeren draait. 

Het belangrijkste aspect van dit alles is de communicatie met de potentiële klant, de “P” van 

promotion. Welke vormen van publiciteit zal ik voeren, hoe zie ik de promotie.  Wat kan ik doen 

om mijn cliënteel op te bouwen en uit te breiden ? Hoofdzaak bij dit alles is verweven van 

naambekendheid. 

3.2.1  Bestaande portefeuille 

Een groot voordeel bij de opstart van mijn kantoor is mijn huidige werksituatie.  Naast het 

leveren van natuursteen hou ik mij voornamelijk bezig met dienstverlening.  Op zelfstandige 

basis werk ik nu al voor verschillende bouwpromotoren als veiligheidscoördinator, 

energiedeskundige A,  opvolging EPB of als werfcoördinator. 

Dankzij die activiteit ben ik nu al zeker van een aanzienlijke portefeuille “projecten”. 

3.2.2  Samenwerking 

Tijdens mijn onderzoeken op de markt bemerkte ik soms de aanwezigheid van 

vastgoedmakelaars die niet van de streek waren, die zelfs van een andere provincie waren. Hoe 

regelen zij hun klantbezoeken, bezichtigingen.  

Beheer behoort niet tot mijn kernactiviteit.  Ik verwacht wel vragen om het beheer , met name 

syndicus te doen maar zou voor deze activiteit samen werken met een bestaande specialist. 

3.2.3  Externe Communicatie : AIDA 

Om klanten aan te trekken moet je reclame maken, je moet met andere woorden contact proberen 

te leggen met de potentiële klant met het doel een boodschap te communiceren en een reactie uit 

te lokken.  Dit proces verloopt in 4 stappen dat luistert naar de naam AIDA. 

De letters staan voor : 

- Attention : aandacht trekken, dit kan ik doen door op te vallen voor de grote massa of 

doelbewust een beperkt aantal personen te viseren 

- Interest : interesse wekken.  Met het verkrijgen aandacht moet ik ook iets nuttigs doen.  Hierbij 

probeer ik een boodschap over te brengen, specifiek bijvoorbeeld dat ik hun pand zal verkopen of 

dat ze er bij mij een kunnen vinden 

- Desire :  verlangen. De aandacht getrokken, de interesse gewekt, nu moet ik maken dat ze ook 

een voorkeur hebben voor mij in plaats van voor één van mijn collega’s. 

- Action :  actie doen ondernemen.  De potentiële klant moet nu klant worden, je moet hem 

aanzetten tot actie 

Het marketingmodel AIDA kan misschien wat simplistisch overkomen maar elke vorm van 

publiciteit verloop in hoofdlijnen via dit proces. Welke vorm van publiciteit voeren hangt in grote 

mate af van het kostenplaatje dat eraan vast hangt.  Ik voorzie volgende vormen : 
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-  Geschreven pers : advertenties in kranten, folders, gidsen, … 

Daar te duur en stilaan in onbruik zal het gebruik van kranten eerder sporadisch zijn.  Daarbij 

maakt ik een keuze volgens het aanbod dat ik wil naar voor brengen. 

De Streekkrant : zoekertjes voor de goedkopere panden          

Steps : voor als ik eens iets unieks heb               

Weekbode : een klein interview bij de start                                 

Effect : iedere 14 dagen een kader met het aanbod, ieder kwartaal 1 x een stuk advertorial. 

-  Internet : eigen website, zoekertjes, gespecialiseerde websites. 

Internet is zoals reeds eerder gesteld het goedkoopste medium om reclame te maken. Het is 

echter een zeer vluchtig medium, de aandacht van de consument heb je vlug maar ben je even vlg 

weer kwijt.  Ook is het aanbod enorm en als je bij een zoekactie op pagina honderd en zoveel 

staat heeft geen kat jou gezien.   

De ultieme betrachting moet zijn om de consument op de eigen website te krijgen.  Als ik hierbij 

denk aan het AIDA model besef ik dat zelf mijn eigen website maken voor mijn kantoor niet 

aangewezen is.  Gelukkig heb ik 2 goede vrienden die dit beroepsmatig doen maar toch zal ik er 

nog een reclamebureau bij betrekken. De website moet superprofessioneel worden. 

Om de consument op mijn eigen website te krijgen zijn er 2 mogelijkheden : 

- gebruik maken van gespecialiseerde websites : ik zal hierbij adverteren op immoweb  

- gebruik maken van zoekertjes : het gaat hier over gratis zoekertjes plaatsen.  Dit zal ik doen op 

vlan.be , kapazaa en ebay. Het gaat hierbij niet zozeer om de advertentie op zichzelf maar wel de 

“tags” en “links” die ik er zal inzetten.  Die zorgen bij een zoekopdracht op bijvoorbeeld Google 

of Yahoo ervoor dat mijn advertentie en de belangrijke link naar de eigen website op één van de 

eerste pagina’s terecht komt. 

Ook mijn eigen website zal een uitgebreide “meta” en veel links hebben om zo vooraan te staan 

bij en zoekopdracht.  Op enkele websites zoals bridgeroeselare.be komt op het eerste blad mijn 

reclame, ik heb ze zelf gemaakt en doe een beetje ermee wat ik wil terwijl ze dienen voor een 

vrijetijdsclub. Een van de voordelen van webmaster die gratis werkt  

- Straatbeeld : borden, spandoeken, infoscreens, …. 

Overal in Roeselare zie je een veelvoud aan borden.  Het gaat hier over de traditionele borden 

“Te koop” of “Te Huur”. Ik voorzie borden in een V-vorm die moeten opvallen en zo licht zullen 

verschillen van de huisstijl die eerder een harmonie van de kleuren beoogt. Ook hier zal ik 

gebruik maken van een reclamebureau voor het ontwerp. 

Aan mijn gevel komen er ook 2 verticale spandoeken zodat de aanwezigheid van mijn kantoor al 

zichtbaar is vanaf het moment dat het publiek de straat in komt. 

Speciale gebeurtenissen zoals  zo een open deur of bezoekdagen moet je vooraf duidelijk in de 

verf zetten. Daarvoor voorzie ik 2 stoepborden, enkele vlaggen maar ook de huur van schermen. 
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Om echt op te vallen kan ik niet om de videoscreens heen. Dit zijn grote mobiele beeldschermen 

die eens gestationeerd uitgeschoven worden en waarop een duidelijk zichtbare boodschap is te 

zien.  Vooral de Led schermen geven prachtige beelden. Aankoop is hierbij te overwegen an 

enige tijd, het huren is bij een interessant pand van in het begin te verantwoorden. 

Een belangrijke zichtbaarheid in het straatbeeld is de eigen etalage.  In de Blekerijstraat beschik 

ik over 7 meter vitrine.  Dit is meer dan wat de meeste van mijn vergelijkbare collega’s hebben. 

Ik zal niet al die ruimte gebruiken en mij zelfs beperken dot de vitrine in de Kermisstraat.  

Bij mijn werkgebied plaatste ik ook Rumbeke en Hooglede. Daar zal ik centraal gelegen een 

infokiosk plaatsen.   

-  Gedrukte publiciteit : folders, visitekaartjes, …… 

Van al de gedrukte publiciteit is het vsisitekaartje het belangrijkst.  Het moet de nodige gegevens 

bevatten en er mooi uitzien.  Ook dit zal ik door een reclamebureau laten ontwerpen geheel 

binnen de lijnen van de huisstijl.  

Daarnaast zal ik nog een hele resem aan folders gebruiken.  Vooreerst heb je de flyer.  Bij de start 

zal ikzelf zowat 2000 flyers verspreiden.  Dit kan zinloos lijken maar met een respons van 1 % 

heb je al 20 potentiële klanten. Ten tweede voorzie ik een folder van een 4 tal bladzijden met 

algemene info om mee te geven met de potentiële klant, en dit zowel een verkoper als een koper.  

Tenslotte voozie ik geplastificeerde mappen om daar bijvoorbeeld contracten en dergelijke in 

mee te geven.  Op de voorzijde van die map staat mijn boodschap, op de binnen- en achterkant 

reclame van leveranciers, de genereuze sponsors ervan. 

In tegenstelling tot velen hierbij GEEN bedrukking op de firmawagen. 

- Fysieke aanwezigheid  

Als mijn doelgroep evenementen organiseert moet ik daar bij zijn.  Het gaat hier over 

vakbeursen, serviceclubs……. ik noem dit de politieker op verkiezingstournee gaan uithangen : 

glimlachen, vriendelijk goedendag, handjes schudden……  

3.2.4 Prospectie 

In de beenhouwerij in de lokale supermarkt moet je als beenhouwer braafjes doen wat de koper 

vraagt en beleefd blijven, beenhouwerijen genoeg en vlees is en blijft voor een doorsnee 

consument vlees.  Terwijl de beenhouwer vooral zijn best moet doen voor de koper van zijn 

producten is het voor ons makelaars belangrijker om er de beste “koeien” uit te pikken.    

Klanten staan niet aan te schuiven, de consument komt niet meer toevallig het kantoor 

binnengewaaid. Vastgoedkantoren hebben weinig vaste klanten, en daar gaan er dan nog 

gemiddeld per jaar 20 % van verloren.  Het grootste deel van de activiteiten verloopt over 

eenmalige contacten en dit betekent een permanent zoeken ernaar. 

Het verwerven van klanten is één van de belangrijkste taken van een onderneming, voor een 

vastgoedkantoor is dit specifiek het verwerven van opdrachten, de INKOOP. Om dit te 

bewerkstelligen moet de vastgoedmakelaar prospecteren, en dit volgens enkele basiprincipes. 
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- Analyse van de behoefte 

In het begin kan je niet kieskeurig zijn op gebied van de opdrachten die je worden aangeboden, 

maar je kan dit wel zijn voor deze die je zelf wilt binnenhalen. 

Conform mijn doelgroep en werkgebied weet ik wat ik wil binnenhalen, het is vooral een kwestie 

van dit op tijd en stond te toetsen met de eigen portefeuille.  Bij die evaluatie zal ik mezelf 

geregeld volgende vragen stellen : 

-  Beantwoord de portefeuille aan mijn doelgroep 

- Beantwoord de portefeuille aan het imago dat ik wil vestigen 

- Wat hoort er eigenlijk niet in thuis 

-  Wat heb ik te kort , is het aanbod veelzijdig genoeg 

- Naar wat heb ik specifiek vraag. 

- Is mijn portefeuille niet te statisch, met een deel onverkochte panden 

-  Is mijn aanbod goed verspreid. 

- ……… 

Door nauwgezet de gegevens van die evaluaties bij te houden kan ik consequent oordelen over het al dan 

niet goed bezig zijn.  Mijn doel is het samenstellen van een evenwichtige portefeuille met een ruime keuze 

aan allerlei soorten appartementen en woningen, hetzij bestaande hetzij nieuwbouw, en dit in een brede 

prijsklasse.  

Prospecteren vraagt veel energie en tijd. Het heeft daarom weinig zin om dit te doen zonder duidelijke 

richting. Ik zal daarom de prospecten segmenteren en mij voornamelijk bezig houden met deze die een 

hogere kans op succes betekenen.  

-  psychologie van prospectie  

Prospecteren is een kwestie van vallen en opstaan. Het is daardoor vooral belangrijk om 

volhardend te zijn en daartoe hou ik altijd de volgende stelregels voor ogen : 

- Tijd : ik voorzie genoeg tijd om de prospectie systematisch aan te pakken 

- Slaagkansen : ik vertrek van een laag scoringspercentage, het succes zit in de hoeveelheid 

- Prospecteren is een dagdagelijkse bezigheid 

- een NEE heb ik, een JA kan ik krijgen  

- ik stel mezelf een duidelijke target met het aantal contactnames 

Het verwachtingspatroon van alle potentiële klanten loopt grotendeels gelijk en de prospectie zal 

dus altijd ongeveer via hetzelfde vast stramien verlopen. Hoe meer ik zal prospecteren hoe beter 

ik er zal in worden, zonder daarbij de empathie uit het oog te verliezen. Een rustige en 
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gereserveerde opstelling met een gemeende interesse voor de prospect bewerkstelligt een neutrale 

en open instelling bij de potentiële klant. 

- Herkomst van informatie 

Ik kan natuurlijk niet overal beginnen aanbellen, mijn informatie moet van ergens komen. Uit 

volgende kanalen kan ik véél informatie halen  

- Netwerking : ik ken véél mensen, en dat zijn op zichzelf en met hun naaste omgeving allemaal 

potentiële klanten.   Mijn netwerk kan ik natuurlijk uitbreiden, daarbij zal ik de tips opvolgen 

beschreven in bijlage 7. 

- Contacten : mensen die contact met mij hebben gezocht via mail, via een actiepagina op één of 

andere website zijn mijn belangrijkste prospecten. Ik weet uit eigen ervaring dat veel 

mogelijkheden verloren gaan door het simpelweg niet opvolgen van die contacten. De interesse 

komt van de andere kant, zij hebben contact gezocht. 

- Tipgevers :  Oren en ogen heb ik overal, en die zal ik inschakelen om mij te tippen als ze iets 

hebben opgemerkt dat voor mij interessant kan zijn. Daarom ga ik voor die mensen vooraf een 

checklist maken en voorzie ik ook bij een succesvolle tip een klein kadootje in de vorm van 

bijvoorbeeld een etentje.   

- Samenwerking : door contacten met aanverwante beroepen zoals architecten en notarissen zal 

ik van hen uit ook prospecten mogen verwachten. De voorziene samenwerking met een syndicus 

is hoofdzakelijk met dit doel opgezet. 

- Ex-Klanten : een tevreden klant kan andere klanten aanbrengen, daarbij zal ik hem natuurlijk 

eerst een klein beetje “trainen” 

- Warm Cases : mijn vaste klanten zal ik op regelmatige tijdstippen contacteren of opzoeken op 

sociaal vlak, uit het oog is uit het hart. 

- Cold Cases : ieder contact die koud wordt doordat een opdracht niet is doorgegaan kan terug 

gereanimeerd worden.  Een koper die bijvoorbeeld een pand niet geschikt vond vind een nieuw 

pand misschien wel geschikt  

- klanten van de collega’s : een prachtige prospect is de klant van een collega – concurrent. Ik 

zal te koop of te huur aangeboden panden nauwgezet opvolgen op gebied van datum van 

aanbieden, prijsevolutie en geleverde prestaties.  Na 4 maand is het mijn buurt. 

- dagbladen : dagbladen en advertentiekranten bevatten een schat aan informatie. Naast 

aankondigingen en zoekertjes bekijk ik altijd de reportages van eventuele nieuwe projecten.  

- On the road : Ik zie quai alles, en nu al neem ik steeds andere routes om van en naar mijn vaste 

locaties te rijden, kwestie van zoveel mogelijk te zien. Dit is een vorm van beroepsmisvorming 

opgelopen tijdens mijn jaren bij Vinckier. 

- Data Mining : na verloop van tijd zal er in het kantoor genoeg informatie in de digitale 

databanken zitten met daarbij verbanden die nuttig kunnen zijn.  Er bestaat speciale software om 

dit op te sporen. 
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Er zijn nog kanalen maar deze die ik voornamelijk zal gebruiken heb ik hierbij opgesomd 

-  Prospectiemiddelen & technieken 

Prospectie is een deel van het kantoor en de gebruikte middelen moeten bijgevolg beantwoorden 

aan de vooropgestelde strategie.  

- Kantoor zelf : vooral in de etalage kan je hengelen achter opdrachten 

- Ik heb mijn geplastificeerde mappen waarin ik de informatie zal steken die de bezoekers 

meekrijgen 

- Testimonials : ik heb iets goed gedaan, de hele buurt mag dit dan weten.  Als ik eens een vlotte 

verkoop heb gehad met héél tevreden opdrachtgevers zal ik daarvan flyers maken en verdelen in 

de omliggende brievenbussen. Grote mede-eigendommen zijn allemaal prospecten 

- Nieuwsbrief : van alle contacten zal er een databank bestaan met hun mailadres. Het is de 

bedoeling elk kwartaal een nieuwsbrief te schrijven.  

- Publiciteit : altijd consequent conform de huisstijl, met duidelijke contactgegevens 

- Internet : zoekerswebsites en gespecialiseerde websites, eigen website 

- Sociale netwerken : ik ga een groep opzetten in zowel Facebook als Linkedin 

- Give to get : eerst iets gratis doen om zo het contact te creëren, bijvoorbeeld gratis schatting 

-  Persoonlijke kwaliteiten 

Niet iedereen heeft de nodige capaciteiten om succesvol te prospecteren, maar ik meen over 

volgende troeven te beschikken : 

- empatisch vermogen : ik kan mezelf heel goed verplaatsen in de gevoelswereld van een ander 

- opportunist : ik zie overal mogelijkheden en ben heel alert 

- ik ben sociaal, ga zonder schroom tegen iedereen praten 

- ik ben een krak in actief luisteren en durf daarbij de juiste vragen te stellen 

- ik ben zelfzeker en heb vertrouwen in mijn zaak en mijn diensten 

- stress en frustratie hebben op het “moment suprême” geen vat op mij, ik reageer mij later wel af 

- ik laat nooit af, pas als ik de uitdrukkelijke vraag daartoe krijg laat ik af. 

- Het uiteindelijk doel verlies ik nooit uit het oog, ik ben resultaatgericht 

 

 

 

Bron : Guy Baelde, http://www.contourium.nl/ , eigen ervaringen 
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3.2.5 Tarificatie 

Een laatste “P” van de markteingmix moet nog worden ingevuld, namelijk deze van de prijs. 

Als zelfstandige ben ik gewoon om aan prijzen te werken die soms aan de lage kant liggen.  

Officiële tarieven voor de diensten van een vastgoedmakelaar  bestaan er ondertussen niet meer 

daar ze in strijd waren met de Wet op de Mededinging, maar er bestaan wel algemeen toegepaste 

prijzen te beschouwen als richtinggevend in de sector. 

Ik ben niet van plan om van die “officieuze “ tarieven af te wijken. Uiteindelijk zijn die prijzen 

billijk in vergelijking met wat er tegenover staat.  In de beginperiode van het kantoor kan het 

misschien opportuun zijn om desgevallend lagere prijzen overeen te komen maar algemeen zal ik 

volgend prijsniveau toepassen. 

- Commissies 

Bij Verkoop 

Verkopen lager dan 20 000 €    volgens overeenkomst 

Verkopen tot 150 000 €    4 % excl Btw (4,84 % incl Btw) 

Verkopen van 150 000 tot 400 000   3 %  excl Btw (3,63 % incl Btw) 

Verkopen boven de 400 000    2,5 % excl Btw (3,025 % incl Btw) 

Bij Verhuur 

Verhuringen beneden de 300 € huur / maand  300 €  netto  (vrijgesteld van Btw) 

Verhuringen vanaf 300 € huur / maand  1 maand huur  (vrijgesteld van Btw) 

- Kosten 

Het opmaken van een dossier bij verkoop kost tijd en geld.  Een hele resem documenten moet 

worden opgevraagd, keuringen besteld, enz…… 

Voor deze kosten zal ik een prijslijst opmaken met 2 soorten kosten : 

-  Zekere kost conform de eigen kostprijs voor de verkrijging 

- Optionele kost niet te betalen bij een succesvolle uitvoering van de opdracht. 

Het dossier bij het mislukken van de opdracht behoort na betaling de opdrachtgever toe. 
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4. Kantoororganisatie 

Het toekomstig kantoor een vorm geven is een kwestie van een omgeving te creëren waar ik 

graag zal in werken.  Verschillende facetten hebben een invloed op die omgeving : 

- Het kantoor moet een aangename en leefbare omgeving hebben.  De keuze die ik heb gemaakt 

beantwoord daaraan.   

- De juiste vennootschapvorm moet ook voor een fiscaal aangenaam klimaat zorgen en 

ondertussen alvast geschikt zijn om te groeien. 

- Het kantoor zelf moet functioneel zijn ingericht om alle taken uit te kunnen voeren.  Daarbij 

mag de huisstijl niet worden vergeten. Het juiste meubilair goed gepositioneerd dus. 

- Alleen van achter mijn bureel werken gaat niet.  Door de gekende problemen geschetst in de 

marktanalyse heb ik goed nagedacht over de mobiliteit.  

- De dagelijkse werking moet aangepast zijn aan de noden van de activiteiten 

- Er moet vanaf het begin op een consequente manier met het beheer van informatie omgegaan 

worden 

- De papiermolen moet structureel aangepakt worden. 

4.1 Identificatie 

4.1.1  Naam + Adressen 

 

IMMO PAELINCK bvba 

BLEKERIJSTRAAT  86 

8800  ROESELARE 

 

www.immopaelinck.be 

info@immopaelinck.be  

 

BIV nr 791.131 
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4.1.2  Vennootschapsvorm  

Na kort beraad en rekening houdend met mijn ervaringen van de laatste 9 jaren heb ik redelijk 

vlug gekozen om mijn aansprakelijkheid te beperken en de onderneming in een 

vennootschapsvorm te gieten. Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 

(BVBA) lijkt mij het meest ideale. 

Vastgoedmakelaar is een intellectueel beroep en daar zijn er traditioneel al minder risico’s aan 

verbonden dan bij een traditionele onderneming die goederen aan- en verkoopt. Toch geniet de 

BVBA mijn voorkeur en dit voor de volgende redenen : 

- Risico : beperkte aansprakelijkheid laat toe om het eigen vermogen veilig te stellen.  Het is 

natuurlijk niet de juiste ingesteldheid om al bij de start rekening te houden met een eventueel 

falen en daarbij bij voorbaat het eigen vermogen veilig te stellen. 

- Uitbreiding : een eventuele latere samenwerking met een vennoot of personeel kan 

gemakkelijker met een BVBA, alle afspraken kunnen binnen een strikte structuur 

- Fiscaal : ik weet ondertussen wat een eenmanszaak zo al aan de staat moet betalen onder het 

stelsel van de personenbelasting, de vennootschapbelasting is iets menselijker. 

- Kosten : in een BVBA is het voorlopig nog gemakkelijker om de kosten in te brengen. 

- Aandelen : de eigenaar van de ondernemer is deze met de aandelen, en deze aandelen kunnen 

van hand veranderen.  Vooral met eventueel bijkomende vennoten is de overdraagbaarheid van 

aandelen een voordeel. De overdracht van aandelen valt wel onder bepaalde voorwaarden daar de 

BVBA een besloten vennootschap is. 

Er zijn ook enkele nadelen : 

- de winst moet verdeeld worden onder de vennoten 

-  de kosten van de oprichting liggen hoger 

- de oprichting zelf vraagt meer voorbereiding 

- Er moet een minimum kapitaal worden voorzien 

- Valt onder her systeem van de dubbele boekhouding 

De nadelen van een BVBA wegen niet op tegen de voordelen. Normaal sta ik helemaal alleen en 

voor de opstart van een BVBA moet je met 2 zijn.  Daarom heeft mijn vader beslist om in 

beperkte mate mee te stappen in het project.  Als zelfstandige met 35 jaar ervaring kent hij het 

ondernemen door en door, met zijn statuut als gepensioneerde mag hij in principe maar een 

beperkt bedrag verdienen. Hij heeft het statuut van medevennoot.    

De oprichting van de BVBA dient te gebeuren per authentieke akte opgemaakt door een notaris.  
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4.1.3  Verplichte en vrijblijvende acties 

-  Opstellen van financieel plan 

De eerste stap in de effectieve oprichting is de opmaak van het financieel plan.  De opmaak bevat 

een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van de eerste 2 jaar van de vennootschap. 

Er moeten voldoende financiële middelen worden voorzien in het kader van de oprichters- 

aansprakelijkheid. 

- Oprichtingsakte :  

Voor de oprichting van een BVBA is een authentieke akte vereist en die wordt opgemaakt door 

een Notaris. Daarin komen naast de statuten het financieel Plan en een bankattest als bewijs van 

storting 

- Openen rekeningen 

Bij de oprichting van een BVBA is er een minimum kapitaal vereist van 18 550 € waarvan 6 200 

€ moet volstort zijn.  Daarom moet er op naam van de vennootschap een bijzondere rekening 

geopend worden en na storting van tenminste het minimum wordt er een bankattest verkregen.   

Op hetzelfde moment wordt ook de derdenrekening en een zichtrekening op naam van de 

vennootschap geopend 

- é-depot 

Dankzij de administratieve vereenvoudiging kan de notaris sedert juni 2006 een bvba in één 

enkele elektronische bewerking oprichten.  De vennootschap wordt ingeschreven in het KBO en 

krijgt zijn ondernemingsnummer, de oprichtingsakte komt bij de FOD justitie terecht en wordt 

opgestuurd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. Eens gepubliceerd is de oprichtingsakte 

tegenstelbaar aan derden 

- BTW nummer 

 Voor het starten van elke commerciële activiteit moet het ondernemingsnummer bij de BTW 

geactiveerd worden in het BTW-controlekantoor. 

- Sociale zekerheid 

Een vennootschap die onderworpen is aan vennootschapbelasting moet zich aansluiten bij het 

sociaal verzekeringsfond en vennootschapsbijdragen betalen. Ook de zelfstandige dient dit te 

doen indien dit nog niet het geval is. 

- Beschikbare voorzieningen 

Ziekenfonds : reeds negen jaar aangesloten als zelfstandige 

Familiale Verzekering 

Hospitalisatieverzekering 

Pensioensparen 

VAPZ  

- Aangaan verplichte verzekeringen : 

BA uitbating & borgstelling  (voorbeeld in bijlage 8) 

BA wagen + Trekhaak 

Brandverzekering voor inboedel en gebouw 

- Vrijwillige verzekeringen en aanvullingen 

BA Toevertrouwd Goed 

Objectieve aansprakelijkheid 
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Rechtsbijstand totaalpolis 

Omnium wagen 

Elektronica 

Gewaarborgd inkomen 

Persoonlijke ongevallen : voor mezelf en mijn vader 

 

4.1.4  Volledige gegevens 

Naam    Immo Paelinck 

Zaakvoerder   Michael Paelinck 

Adres    Blekerijstraat 82 

8800 Roeselare 

Webadres   www.immopaelinck.be  

Mail    info@immopaelinck.be  

 

Ondernemingsnummer 791.131.406 

Vennootschapsvorm :  Bvba 

HR Kortrijk   BE 123.456 

 

Erkend vastgoedmakelaar BIV nr 791.131 

BA uitbating Polis nr 1234567A AGF Insurance 

Waarborgorganisme : FIDEA Polis nr 1234567A0149 

Derdenrekening KBC 738-1234567-14 

Bankrekening   IBAN : BE94 0783 1450 3360 

   BIC : KREDEBB 

Deze gegevens dienen op elke vorm van externe communicatie en alle documenten worden vermeld. 

 

4.2 Structurele organisatie 

4.2.1  Indeling & Uitrusting 

Met de indeling en uitrusting van mijn kantoor wil ik hoofdzakelijk de sfeer van de huiskamer 

creëren.  Algemeen zie ik het zo : 
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-  Zachte bruine tinten, met een terugkeer van het sepiakleur 

-  Klassiek meubilair, gebruiksvriendelijk en comfortabel (vb zitmeubelen)  

- weinig dossierkasten in te ontvangstruimte  

- Veel open muren met decoratie, foto’s, schilderijen, …. 

- Gordijnen 

- Een paar planten 

- Sfeerverlichting 

De totale sfeer moet drempelverlagend werken, zelfs van buiten moeten de potentiële klanten 

zien dat ze binnen op hun gemak zullen zijn, in een vertrouwde omgeving terecht zullen komen. 

De architectuur  is die van een klassieke villa, die stijl trek ik gewoon door.  Het gebruik van 

pasteltinten met de juiste sfeerverlichting werkt een aangename sfeer in de hand.  

-  Beschrijving planmatig 

Uiteraard moet naast de totale sfeer ook de functionaliteit bekeken worden. De ruimte van 85 m² 

is momenteel verdeeld in een aantal kleinere “chambretten”, precies een internaat.  De huidige 

huurder is dan ook een school.  Het pand is ruim voorzien van radiatoren en heeft een toilet bij de 

deur die naar de naastliggende ruimte gaat.  Na uitbaak van de valse wandjes ziet het pand er als 

volgt uit : 

 

Met een optimaal gebruik voor ogen zou de indeling er als volgt moeten uitzien : 
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In platte grond geeft dit : 
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De ruimte nr 1 is de inkom en receptieruimte, achter een dubbele deur in mat glas ligt de 

vergaderzaal (ruimte nr 2). Daarnaast afgescheiden met een schuifdeur zit de keuken met een 

toilet.  De achterliggende hoek (ruimte nr 4) is voorzien als mogelijke uitbreiding.  Ruimte nr 3 

met het hoekvenster wordt mijn persoonlijk kantoor. 

- Gefaseerde inrichting 

De totale oppervlakte is meer dan genoeg om drie mensen te werk te stellen. Daarom zal de 

inrichting in fases verlopen 

Fase 1 :  Voorbereidingswerken : de nieuwe muren worden geplaatst en afgewerkt, als 

bevloering voorzie ik aan de inkom, in de keuken en het toilet natuursteen Moleanos, de rest in 

parket Eik 1 bis breedplanken afwerking geolied. Keuken en sanitair worden voorzien en 

ingericht. 

Fase  2 : Inrichting ruimte 1 & 2 : zolang ik alleen werk worden enkel die ruimtes toegankelijk 

voor het publiek.  Het archief komt zo wie zo in ruimte 4.  In de ontvangstruimte voorzie ik ook 

een kleine salon als wachtruimte of als speelhoek voor meegebrachte kinderen. 

Fase 3 : De zaken gaan goed, ik neem een bediende aan , in het begin misschien enkel parttime.  

Ruimte 3 wordt ingericht als mijn persoonlijk kantoor. 

Fase 4 : Ik krijg er een nieuwe vennoot bij, zijn bureel wordt ruimte nr 4. 

Fase 5 : Een eventuele uitbreiding naar de tweede ruimte, als die dan nog vrij is. 

Bovenliggend is mijn appartement, als het te bevolkt wordt kan ik nog en deel daarvan in nemen. 

- Inrichting indrukken 
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Bovenstaande tekeningen werden gemaakt met SweetHome3D, een leuk programma dat 

gemakkelijk aan te leren is, maar met een te beperkte bibliotheek aan “meubelen”.  

4.2.2 Meubilair 

Een overzicht van de aan te kopen meubelen is terug te vinden onder punt 4.4 Inventaris. Door de 

inrichting in fases kan ik mij bij de start beperken in het benodigde meubilair.  Voor de 

receptieruimte voorzie ik naast een klein salon een bureel met daarachter een aantal lage kasten, 

de vergaderzaal zal ik uitrusten met een tafel en een dressoir, een kleine woonkamer dus. Slechts 

aan de kant van de Kermisstraat voorzie ik discrete displays als etalage. 

De keuken voorzie ik van een koelkast met een ruime drankvoorraad, een microgolf en een 

combinatie kookplaat met oven.  

Voorlopig voorzie ik in de achterliggende ruimtes enkele kleerkasten als archiefruimte 

4.2.3  Elektronica & Klein Materiaal 

Een goede en vlotte werking kan niet zonder degelijk elektronicamateriaal. Daarnaast is er een 

berg klein bureelmateriaal die in zijn totaliteit qua prijs nogal kan oplopen. In principe wordt er 

gestart van niks, maar als zelfstandige bezit ik al alles dat ik nodig heb. 

- Informatica  

In hoofdstuk 4.3.2 bespreek ik het beheer en toegankelijkheid van informatie;  In het kader 

daarvan voorzie ik volgende items : 
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Hardware 

- server DELL PowerEdge T110 II Towerserver (bijlage 39) 

- Raid back-up system Thecus Sata + 4x 2Tera  (bijlage 39) 

- 2 computers DELL Vostro Desktop 260 MT;  THIN Clients zonder harde schijf. (bijlage 39) 

- 2 toetsenborden en computermuizen, met draad. 

- 2 schermen 16:9 Flat. 

- I PAD Apple 

Software  

- Microsoft Server 2008 R2 

- Windows 7 

- Microsoft Office Pro 2010 met uitbreiding Frontpage  

- Anti virus Kaspersky 

- Vastgoed programma, welkeen ben ik nog niet uit. 

- en nog een heel andere reeks progamma’s 

- Printer – Kopie – Fax – Scan 

Een essentieel punt van mijn informatiebeheer zal het in scannen van alle documenten zijn.  Uit 

ervaring weet ik dat daarom de ene scanner de andere niet is.  Daarnaast is het ook niet de 

bedoeling mijn ruimtelijk beeld te verpesten met een hele boel toestellen 

- All-in-one Brother MFC 9440 Laserprinter  (print – copie – scan – fax)  (bijlage 39) 

- All-in-one Broher DCP 150 Inktjet.  (print – kopie – scan) 

Daarbij staat het grote toestel in het archief, het kleine discreet onder mijn bureel in de 

receptieruimte.  

- Telematica 

Een goede bereikbaarheid is essentieel en daarom voorzie ik een telefooncentrale met 

antwoordfunctie als ik een oproep niet direct kan beantwoorden. 

- Telefooncentrale Belgacom met doorschakelfunctie en antwoordapparaat (gehuurd) 

- Basis telefoon Nokia 2700 met Back-up 

- Vaste telefoon IP-toestellen 

Ik zal zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van VOIP, telefoongesprekken over internet.  
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- Entertainment 

Een kantoor zonder beeld of klank is ook maar saai.   

- Televisietoestel Flat Screen : kan dienen als tv, maar ook als “kiosk”  (bijlage 39) 

- Dvd recorder, met ook dvd’s voor de kleintjes 

- Muziek installatie 

Informatie te nemen bij Sabam, auteursrechten zullen moeten betaald worden. 

- Kleine toestellen & voorzieningen 

Er zijn nog een aantal kleinere toestellen die soms handig zijn, soms onontbeerlijk. 

- Digitale camera, inclusief filmen + geluid 

- Bandrecorder digitaal, voor gemakkelijke opslag 

- Meetapparaatje. (ik heb liever een meter, maar dat komt oubollig over) 

- Lamineermachine A3 

- ………… 

- Klein materiaal 

Een aparte lijst dient te worden gemaakt van het te voorziene klein bureelmateriaal zoals 

rekenmachines, nietjesmachine, papierwaren, mappen, CD-roms, …….. 

4.2.4  Mobiliteit 

Roeselare is een stad die in zijn totaliteit leefbaar is maar op bepaalde momenten van de dag 

“versmacht”.  Dit is vooral zo ’s morgens en ’s avonds, bij het begin en einde van de scholen en 

de werkuren.  

Er is parking genoeg voor de bezoeker die rustig op zijn gemak wil winkelen en daarbij gerust 

200 meter te voet wil gaan. Voor iemand die gehaast is, van punt A naar punt B moet, is er een  

parkeerprobleem in die mate dat er pieken zijn waarbij de parkeerplaatsen vol zijn of dat de grote 

markt niet beschikbaar is wegens één of andere activiteit. Een oplossing voor dat probleem zou 

een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren. Zoals in alle steden is er dan nog een parkeerbeleid dat 

moet opbrengen, sta je ergens 10 minuten zonder ticket dan heb je al een boete.  

Qua firmawagen heb ik mij de vraag gesteld welke wagen past bij het imago van een 

vastgoedmakelaar in het algemeen en welke specifiek bij mij. Je kan natuurlijk altijd rondrijden 

in een BMW 7 reeks, maar bij al de vastgoedmakelaars die ik persoonlijk ken heb ik mij 

afgevraagd met wat ze rijden.  Ik moet vaststellen dat ik het bij God niet weet. 

Het speelt dus geen rol met wat je rijdt, een gewone gezinswagen lijkt mij in die optiek ideaal. 

Voor de weinige keren dat ik zal moeten mensen vervoeren is het daarbij beter om voor een 

monovolume te kiezen.  Het mobiliteitsvraagstuk los ik op met een brommer. 
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- Wagen : Opel Zafira, Kleur Zwart (bijlage 40) 

- Brommer Vespa GTS 300 

 

 

 

4.3 Werking 

4.3.1  Dagdagelijks 

IMMO PAELINCK start als een onderneming met 1 persoon tewerkgesteld, met mijn vader die 

zowat 1 dag per week zal helpen.  Na verloop van tijd voorzie ik een parttime bediende die dan 

misschien evolueert naar een voltijdse.  In het vierde jaar zal er hopelijk plaats zijn voor een 

collega vastgoedmakelaar, in een latere fase zelfs als vennoot.  

Bovenstaand is mijn planning maar kan na verloop van tijd utopisch blijken. De werklast van een 

vastgoedmakelaar kan door de veelvloed aan taken en activiteiten serieus zwaar worden. Het 

vraagt een grote discipline om alle taken efficiënt en rigoureus uit te voeren. Een goede planning 

en een doordachte invulling van de tijd is daarbij essentieel.  

- Time Management 

“ So much time, and so little  to do…….. Wait a minute.  Strike that. Reverse it.” 

Als de werklast groot is kan je als een kip zonder kop van her naar der springen, de gehele dag 

druk bezig zijn en uiteindelijk niks productiefs gedaan hebben.  De tijd is als zand dat door de 

vingers glipt. 

Bezig zijn op zich waarborgt geen rendabiliteit, resultaat gericht bezig zijn wel.  Om dit te 

bewerkstelligen moet de beschikbare tijd juist gebruikt worden, dit is Time Management. 
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De voordelen van Time Management zijn verdeeld in 2 grote categorieën : 

- Het onderscheid kunnen maken tussen de zaken die werkelijk van belang zijn,  zaken die op de 

tweede plaats komen en zaken die totaal onbelangrijk zijn. 

- De efficiëntie optimaliseren door de elementen die voor afleiding zorgen te beheersen . 

Het komt er in de eerste plaats dus op neer om prioriteiten te stellen en deze planmatig in te 

vullen.  De volgorde van de uit te voeren taken moet daarbij ingedeeld worden rekening houdend 

met een fluctuerend energiepeil, een gehele dag supergeconcentreerd zijn kan niet.  

Taken die een totale focus vereisen moeten afgewisseld worden met taken die maar een lichtere 

focus vragen. Specifiek bij een  vastgoedmakelaar vereisen de opmaak van documenten en het 

voeren van gespreken een grote concentratie, het klasseren van die documenten en activiteiten 

zoals het ophangen van borden een lichtere.  

Een indeling van de taken zal het aantal taken niet verminderen maar je krijgt er wel een globaal 

overzicht door waarbij het halen van de deadlines een maatstaf is voor de volgorde ervan.  

Het totaalpakket van een vastgoedmakelaar brengt een grote werkdruk 

met zich mee met de daarbij gepaard gaande stress.  Time Management 

heeft een overzicht van de uit te voeren taken en een volgorde van 

uitvoering. Dit zorgt voor een doelbewuste en efficiënte invulling van 

de dag, een verlaging van de werkdruk en de stress. Het mag echter 

geen strak keurslijf zijn waarbij je de noden van je klanten uit het oog 

verliest.  Constant evalueren van wat echt belangrijk is dus. Een 

realistisch inzicht van de eigen capaciteiten is ook van belang, meer dan 

60 uren per week op een aanvaardbaar niveau presteren lukt misschien 

een paar weken na elkaar, maar eerder vroeg dan laat wordt die rekening 

gepresenteerd.  

Bij de planning moet ik ook rekening houden met mijn eigen 

energiepatroon.  Ik weet van mezelf dat ik  géén ochtendmens ben, voor 9 uur moet ik mij bezig 

houden met lichtere zaken. Daarna heb ik 3 piekmomenten in een dag, ’s avond kan ik die gerust 

4 uur vasthouden, een voordeel van de permanente training als bridgespeler. Tussen de pieken zit 

er een middagdip en een verlies van concentratie in de vooravond.  De duur van de middagdip is 

afhankelijk van het genuttigde middagmaal. Hoe groter en zwaarder de maaltijd, hoe langer het 

dipje. Uitgebreid gaan eten, met bijvoorbeeld rode wijn erbij en de gehele namiddag is naar de 

knoppen.  

- Openingsuren 

Zoals ik al eerder aan gaf vind ik prospectie één van de belangrijkste opdrachten van een 

vastgoedmakelaar.  Deze taak kan je van achter het bureel doen, maar het echte “baanwerk” 

neemt de grootste tijd in beslag.  Daarom zal mijn bureel zolang ik alleen werk maar een beperkt 

aantal vaste uren open zijn. Hierbij een overzicht : 
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  Voormiddag Namiddag Vooravond 

        

Maandag   14 - 18 op afspraak 

Dinsdag op afspraak 14 - 18   

Woensdag       

Donderdag op afspraak 14 - 18   

Vrijdag op afspraak 14 - 18 19 - 21  

Zaterdag 09 – 12 uur op afspraak   

Zondag   op afspraak   
 

Mijn vastgoedkantoor is zowat 42 uur beschikbaar waarvan 21 uur vrij toegankelijk.  Ik zit niet in 

een toeristisch centrum, mijn kantoor ligt niet in een drukke winkelstraat en de bedoeling is dat ik 

enkel de echte potentiële klant over de vloer krijg.  Walk-ins die mij toch maar komen bezig 

houden interesseren mij niet, voor een babbeltje heb je bij mij op de ene hoek een loungebar en 

op de andere een volkscafé.  

In de voormiddag is het kalm in Roeselare, dan kan ik vlot overal door om mijn prospectie te 

doen, in de namiddag verlies je te veel tijd met het verkeer want dan wordt de stad echt het 

kloppend hart van West-Vlaanderen.  

De drukste momenten in de Blekerijstraat zijn bij het begin en einde van de schooluren.  Dan heb 

ik een publiek met veel potentiële klanten die geen tijd hebben bij het begin van de schooluren 

maar wel op het einde ervan.  Ik beschik dus voornamelijk in de namiddag over een publiek dat 

voor het afhalen van de  kinderen uit de naschoolse opvang eens langs kan komen. Naast mijn 

deur is er ook een afdeling waar er avondonderwijs wordt gegeven.  Ook dit is een interessant 

klantenpubliek.   

- Organigram 

De dag dat ik een parttime bediende in dienst neem gaan de voorzien openingsuren in functie van 

die persoon aangepast worden. Zolang ik het allemaal alleen aan kan en mij kan redden met 

bepaalde taken uit te besteden zal ik géén personeel in dienst nemen. Personeel kost geld en tijd 

en is pas de moeite waard als er een grotere omzet kan worden beoogd met de daaraan 

gekoppelde stijging van de winst.  

Een bijkomende zelfstandige is natuurlijk een uitbreiding die géén vaste kost met zich mee 

brengt, zijn prestaties zijn te vergoeden met commissies. Die zelfstandige medewerker, een 

andere vastgoedmakelaar, kan je op langere tijd maar houden indien er daar een participatie in de 

vennootschap tegenover staat; wat ik eventueel zelfs bereid ben te voorzien. 

Een organigram opmaken van de voorziene structuur is hierbij dus hypothetisch en slechts 

realistisch na een succesvolle start en een serieuze groei tot een bepaald omzetcijfer met daaraan 

gekoppeld de nodige winst.  Pas dan zullen er meerdere mensen tewerkgesteld zijn in Immo 

Paelinck. 

Daarbij geeft een organigram de schematische organisatie van een onderneming weer met daarbij 

een duidelijk zicht op wie er zaakvoerder is en wie medewerker en welke hiërarchische 
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verhouding er bestaat. Er is hierbij een duidelijke taakverdeling met de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden en de coördinatie ertussen.  Een organigram zou er zo kunnen uitzien 

  

Michael Vennoot Bediende Vader 

Zaakvoerder 

Dagelijks beleid 

Bepalen Strategie 

Toezicht bediende 

Outsourcing 

Inkoop 

Begeleiding klanten 

Verkoop 

Financieel Beheer 

Bepalen eigen tactiek 

Prospectie 

Inkoop 

Begeleiden klanten 

Verkoop 

Onthaal kantoor 

Administratie 

Plaatsen reclame 

Opmaken dossiers 

Opvolgen dossiers 

Telemarketing 

Borden plaatsen 

Assistentie bezoeken 

Permanentie kantoor 

 

Een duidelijke taakverdeling is niet tot in detail op te maken, maar mijn vennoot en ikzelf houden 

ons bezig met wat specifiek de activiteiten van een vastgoedmakelaar zijn terwijl de bediende 

hoofdzakelijk zorgt voor het onthaal en de administratie.  

- Outsourcing 

In een onderneming kan je niet alles alleen doen. Vooreerst heb je gewoonweg niet genoeg tijd 

om alles zelf te doen en ten tweede heb je niet altijd de expertise om bepaalde zaken te kunnen of 

Michael Paelinck 

Zaakvoerder 
Vastgoedmakelaar II 

Vennoot 

Bediende Eduard Paelinck 

Ondersteuning 

Outsourcing 
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zelfs te mogen doen. De deontologie voorziet dat men zich laat bijstaan door deskundigen indien 

nodig.  

Ik zal dus beroep doen op volgende deskundigen : 

- Boekhouding : een dubbele bekhouding vraagt te veel werk, daarbij zijn de verplichtingen te 

complex en te onderhevig aan veranderingen om zelf van dit alles op de hoogte te zijn. 

- Grafisch vormgever : ik beoog een bepaalde huisstijl. Natuurlijk kan ik alles zelf in elkaar 

steken, maar een professioneel grafisch vormgever zal al mijn promotie en publiciteit visueel 

degelijk kunnen ontwerpen . Daarbij is de opmaak van en huisstijlhandboek voorzien om een 

consequente lijn te kunnen volgen. 

- Verzekeringsexpert : er zijn een pak verzekeringen die in orde gebracht moeten worden.  In 

plaats van die allemaal apart aan te gaan zijn er opportuniteiten bij het groeperen van polissen 

waarbij je soms in een totaalpakket veel meer krijgt voor een mindere bijdrage;  Zelf beslissen 

welke risico’s je draagt en welke je verzekert is een evenwichtsoefening die je beter aan 

specialisten overlaat zonder daarbij alles klakkeloos te slikken. 

- Telefoonpermanentie : Telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren en op zaterdagen is een 

minimum die moet voorzien zijn.  Iemand die belt en géén 

antwoord krijgt zal misschien nog eens proberen maar zal dit 

niet blijven doen.  Zo kan je dus een verkoop missen of in het 

ergste geval een inkoop.  

Je kan als vastgoedmakelaar niet altijd in de mogelijkheid zijn 

om alle telefonische oproepen te beantwoorden en soms is dit 

zelfs niet aan te raden. Als je al bezig bent met klanten 

verdienen deze jouw volle aandacht, gewoon kwestie van 

respect.  Of het nu op de gsm is of op de vaste lijn, een oproep  

beantwoorden terwijl je bezig bent is uiterst storend. Zelfs 

alleen al het gerinkel kant irritant zijn, daarom staat mijn gsm 

bijvoorbeeld al 9 jaar op 1x bellen.  

Je zit hier dus met een dilemma.  Dit dilemma zal ik oplossen 

door een callcenter te voorzien die automatisch de oproep zal 

beantwoorden na de vierde beltoon. Dit callcenter zal enkel de 

gegevens van de beller noteren en de reden van zijn oproep, 

het is niet hun taak om specifieke vragen te beantwoorden daar zij niet alleen niet over deze 

gegevens zullen beschikken maar bovendien niet bevoegd zijn dit te doen.   

Het is dan aan mij om consequent de mensen nadien terug te bellen op basis van de verkregen 

gegevens en de reden van oproep.  De lijsten van het callcenter kunnen bijkomend ook een 

bewijs vormen van de oproep in geval er ooit problemen aangaande rechtmatige commissies 

zouden zijn.  

Het callcenter zal alle doorgeschakelde oproepen tussen 08 uur en 20 uur beantwoorden, en dit 

uitgezonderd op zon- en feestdagen maar wel tijdens mijn jaarlijks verlof. Een tarief en de 

voorziene opdracht zijn te vinden in bijlage 9. 
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- BIV & CIB : ook dit beschouw ik als outsourcing.  Alle benodigde documenten zijn er te 

vinden, er is bijstand en bij specifieke vragen kan je ook bij hen terecht.  

- Architecten : een plannetje tekenen in SweetHome3D of in het nog aan te leren SketchUp is 

één ding, professioneel bouwkundige projecten uitwerken een ander.   

- Advocaten : Hopelijk heb ik deze mensen niet zo veel nodig, pas als ik echt zelf géén raad meer 

weet of als dit door mijn rechtsbijstand gedekt wordt zal ik niet aarzelen hun hulp te gebruiken. 

- Deurwaarder : is mijn favoriete persoon om mee te werken als er problemen zijn qua betaling. 

Het enige nadeel is dat je zelf het dossier moet opmaken en bij een eventuele gerechtelijke 

procedure zelf naar de rechtbank moet, maar het gebruik van een deurwaarder is de goedkoopste 

en meest vlugge manier om aan je geld te geraken.  

- Notaris : ik zal zelf een notaris zoeken, bij voorkeur iemand waar er een zekere wisselwerking 

mee kan zijn. Als mijn klant echter een voorkeur heeft zal ik daar niks op tegen hebben.  

Daarnaast zijn er nog ingenieurs, studiebureaus, landmeters en zo voort die in de desbetreffende 

gevallen nodig zullen zijn. 

- Telemarketing 

Een belangrijk deel van de tijd gaat op in het voeren van telefoons. Er zijn een liefst zo groot 

mogelijk aantal binnenkomende telefoons en een aantal uitgaande. In het kader van Time 

Management moeten die telefoongesprekken zo efficiënt mogelijk verlopen om een optimaal 

resultaat te bekomen met een minimum aan tijd. Dit is telemarketing en is gestoeld op een aantal 

strikte principes : 

- Logboek : iedere inkomende en uitgaande telefonische oproep moet geregistreerd worden.  De 

partijen dienen vermeld, de datum en tijd, de reden van de oproep en de te ondernemen actie. 

Door het gebruik van een server en “thin clients” is het logboek centraal en door iedereen aan te 

vullen maar het moet als dusdanig ontworpen zijn dat er een permanentie van aanmaak is.  

- Voorbereiding : een telefoontje plegen doe je niet zo maar.  Voor de oproep moet je een 

degelijke voorbereiding voorzien door het opstellen van een agenda.  Daarin voorzie je al de 

punten die behandeld moeten worden, met eventueel de “faqs” erbij (frequently asked questions : 

een vragenlijst van veel gestelde vragen met daarbij de antwoorden) 

- Doelstelling : iedere oproep heeft een doel. Bij het voeren van telefonische gesprekken kan er 

serieus afgeweken worden van het onderwerp.  Dit mag zolang de doelstelling niet uit het oog 

wordt verloren.  Een kwartier na een eerste oproep nog eens moeten bellen omdat je iets vergeten 

te vragen hebt kan je misschien wel sympathiek inkleden, het is een slechte besteding van tijd. 

- Prioriteit :  de telefoongesprekken moeten gesegmenteerd worden op basis van belangrijkheid 

en dringendheid. Een lijst dient te worden gemaakt met direct op te bellen, een later op de dag op 

te bellen of deze week op te bellen personen  

- Frequentie : een aantal telefoons moeten planmatig worden ingepast in het werkschema. Als 

vastgoedmakelaar heb je een aantal telefoons die je kan doen in het kader van prospectie. Ik zal 

mij daarbij een minimum quota per week opleggen. 
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- Gemoedstoestand : een telefoongesprek moet niet alleen inhoudelijk juist zijn maar ook de 

manier waarop is belangrijk.  Bellen als je boos bent, zelfs al is het op de persoon waarop je boos 

bent, of met te veel andere zaken bezig bent, of gewoon doodmoe bent, een telefoongesprek moet 

je voeren met de nodige concentratie en positieve ingesteldheid.  Bij inkomende gesprekken zijn 

er genoeg handigheidjes om indien de sfeer niet juist is het inhoudelijk gesprek uit te stellen naar 

een later tijdstip. 

- Notities : tijdens het gesprek is het niet verboden aantekeningen te maken, soms moet je dit 

zelfs expliciet vermelden.  

- Empathisch luisterbereidheid : wat zijn de verwachtingen en de doelstellingen van de persoon 

aan de andere kant van de lijn. Om dit te weten moet je luisteren, en vragen stellen als je niet 

direct alles te weten komt.  Telemarketing is niet alleen maar praten. 

- Integratie : een telefoongesprek staat nooit op zichzelf alleen maar brengt een actie met zich 

mee. Het is een actie die in de meeste gevallen een reactie teweeg brengt. De agenda klaarleggen 

voor de start van het gesprek  is niet alleen tijdswinst, maar ook professioneel. 

- Feedback :  na het gesprek moet je niet alleen een neerslag maken van het gesprek, gemaakte 

afspraken en genomen beslissingen moeten schriftelijk worden bevestigd, verwijzend naar het 

telefoongesprek.  Anders blijven het zeggende woorden. 

- Analyse : na het gesprek zijn er aan aantal vragen die je jezelf moet stellen : Wat is er nu 

gezegd geweest ?  Wat is er beslist ? Wat moet ik doen of wat heb ik gevraagd ? Was de oproep 

nuttig ?   Hoe lang duurde het gesprek ?  

Het voeren van telefoongesprekken is de belangrijkste vorm van externe communicatie met de 

consument. Een imago bouw je op of kraak je af met hoe je aan de telefoon over komt.  De 

belangrijkste eigenschap van goede “verkoper”, wat een vastgoedmakelaar in essentie is, is 

luisteren in plaats van praten.   

 

Dit is nog meer van belang bij telefoongesprekken daar er geen visuele signalen zijn die wat er 

gezegd wordt aanvullen of versterken. Het is belangrijk om te weten wat er aan de andere kant 

wordt gezegd, en wat niet en dit in zijn juiste context te plaatsen. Dit is cognitief luisteren.  

Goede telemarketing kan je leren, er bestaan genoeg cursussen en naslagwerken over het 

onderwerp, maar de beste training is het traditionele rollenspel.   

 

 

 

Ontvangen van 

signalen 

(horen) 

Decoderen Interpreteren / 

betekenis 

geven 

Ontvangen 

van 

boodschap 
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4.3.2  Informatiebeheer 

We leven in een kennismaatschappij waarbij je als makelaar verondersteld wordt een bepaalde 

kennis te bezitten, en dit impliceert een nood aan informatie. Er bestaat echter een veelvoud aan 

informatie.  Uit dit informatieaanbod is niet altijd direct af te leiden wat nuttig is en wat niet, wat 

er ontbreekt en wat je gerust kunt missen. 

Voor een vastgoedmakelaar is de juiste informatie onontbeerlijk. Je hebt nood aan informatie en 

je moet ook weten waar je die vandaan kunt halen. De stroom aan informatie moet ook 

gestructureerd verwerkt worden om  een vlotte toegankelijkheid te waarborgen. 

Welke informatie je wilt hangt in grote mate af van de eigen behoeftes, vragen en interesses 

verbonden aan de uitvoering van de activiteiten. 

- Informatiebehoefte :  

Een vastgoedmakelaar heeft nood aan een ruime diversiteit aan informatie : 

- Documenten : de activiteiten van een vastgoedmakelaar verlopen over een aantal documenten 

die qua vorm en inhoud wettelijk bepaald zijn. 

- Wettelijk kader : het beroep van vastgoedmakelaar is enorm gereglementeerd, er is een totaal 

kluwen aan wetten en regelgevingen, en dit van oorsprong zowel extern als intern. 

- Lokale markt : alle informatie omtrent het vastgoed in het werkgebied, maar ook wat er 

algemeen leeft in de regio.   

- Sectorgebonden documentatie :  algemene documentatie over vastgoed 

- Het ondernemen :  een vastgoedmakelaar is in de eerste plaats een ondernemer, daarbij komen 

er veel aspecten kijken 

- Human Interest : een ruime algemene kennis is belangrijk om een diepere conversatie te voeren 

met een potentiële klant.  

- Actualiteiten : Je moet op de hoogte zijn van de actualiteit in het algemeen. 

- ……….. 

De informatiebehoefte komt niet alleen voort uit een nood aan kennis maar ook uit de noodzaak 

om te beantwoorden aan de vereisten van de uitoefening van het beroep. 

- Informatiebronnen 

De volledige informatiebehoefte kan ingevuld worden door bronnen die relatief gemakkelijk te 

vinden zijn en meestal zelfs gratis. 

- Internet : bijna alle kennis is te vinden op internet.  

- Vakorganisaties : de geijkte documenten  maak je best niet zelf op maar haal je best bij het BIV 

of het CIB 
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- Media : zowel de geschreven pers als televisie, lokaal tot zelfs internationaal 

- Publiciteit : in al zijn vormen : folders, advertenties, reclamebladen, borden. 

- Overheden : zowel lokaal als nationaal 

- Eigen kennis en ervaring : iedereen met een bepaalde leeftijd heeft een schat aan kennis. 

- De medemens : niet alles is schriftelijk weer te vinden.  

- ……………. 

Voorkeur dient gegeven te worden aan digitale informatie voor een gemakkelijke verwerking.   

-  Informatieverwerking 

Of het nu gevraagd is of niet, de informatiestroom is groot, gestaag en stopt niet. Bij de  

beschikbare informatie dient men zich af te vragen of die nuttig is of niet, en wat er eventueel 

nog ontbreekt. Alles weten en onthouden kan niet, dus moet de verkregen informatie op een 

overzichtelijke manier worden geselecteerd en verwerkt. Deze verwerking verloopt planmatig. 

- Selectie : heb ik deze informatie nodig of niet. 

- Indelen in relevantie : wat is het nut van de informatie, tot wat dient ze 

- Correctheid van de informatie : is de informatie juist, of is bijkomend onderzoek vereist 

- Onder wat valt de informatie, in welke groep ga ik ze onder brengen 

- Het bewaren van het overzicht : hoe klasseer ik het best de informatie 

- Welke informatie heb ik nog te kort en dien ik op te zoeken 

De hoeveelheid aan informatie vraagt een dagdagelijkse verwerking ervan. Naast een fysieke 

klassering van informatie is een digitale verwerking aangewezen. Sommige informatie wordt 

enkel zo geklasseerd, van alle audiovisuele informatie moet er ook een digitale neerslag komen. 

Deze digitale verwerking krijgt een classificatie in databanken en archieven. De fysieke 

klassering gebeurt volgens een welbepaald stramien waarbij de toegankelijkheid en hergebruik 

voorop staat.  

De totale classificatie van de informatie is een kwestie van organisatie en systematisch aanpak 

met een aantal procedures per soort informatie : 

- Documenten : alle noodzakelijke documenten voor de uitoefenen van de activiteit moeten 

centraal in 1 map zitten en digitaal in de map “documenten” 

- Klantendocumenten : alle documenten opgemaakt ten behoeven van klanten dienen te worden 

in gescand en nadien in het betrokken klantendossier komen. 

- Vakliteratuur : de online versie opzoeken, opsplitsen per item  en klasseren in een map 

“literatuur”, ofwel de papieren versie in scannen 
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- Documentatie : over vastgoed, geplukt uit kranten, weekbladen ed… Het artikel eventueel 

digitaal opzoeken of in scannen en verwerken 

- Publiciteit : en reclame, brochures, aanbiedingen, vrijblijvende offertes, tijdschriften : alle 

ontvangen informatie die kan nuttig zijn in scannen en catalogeren. 

- Briefwisseling : alle inkomende of uitgaande post in scannen en catalogeren, het origineel in het 

juiste dossier of map steken.  

- Elektronische post : alle uitgaande en inkomende mails in pdf afdrukken en bij het juiste dossier 

voegen 

- Afgehandelde dossiers : worden verplaatst naar een “Archief”, en dit zowel digitaal als fysiek. 

Er zal nogal wat in gescand worden maar het digitaliseren van alle vormen van informatie en een 

uitgedokterd klasseringsysteem zal zorgen voor een optimaal informatiebeheer. 

Mijn hardware is als dusdanig geconcipieerd dat alle werkzaamheden rechtstreeks op een server 

worden uitgevoerd.  Deze server heeft een back-up van 8 tera, bestaande uit vier harddisks van 2 

tera in raid geplaatst met een nuttig gebruik van 5,5 tera.  Het verlies van informatie door een 

crash of het ondoordacht wissen is hierbij onbestaande.  

-  Informatierendabiliteit 

De informatiestroom verwerken is pas nuttig als diezelfde informatie nadien vlot beschikbaar is. 

Alle benodigde informatie moet vlot kunnen worden opgehaald en gebruikt zonder daarbij uren 

te moeten zoeken. 

Het is daarom noodzakelijk om van bij het begin een logische opbouw te steken in zowel het 

digitale als het fysieke klassement.  Dit kan met overzichtslijsten te maken maar een digitaal 

klassement is nog gebruiksvriendelijker dankzij de mogelijkheden van de zoekfunctie in 

Windows.  Ook met de optie “mapweergave” kan je in de archieven documenten rangschikken 

volgens naam of volgens opmaakdatum. 

Een andere handige hulptool is het aanmaken van folders onder favorieten bij Internet Explorer 

of een lijst in Excel met directe links en uitleg ernaast. 

Informatie verzamelen en gebruiksvriendelijk maken is een tijdrovende bezigheid maar goed 

geconcipieerd zal het de rendabiliteit en de stabiliteit van de onderneming verhogen. 

-  Actualisatie 

Informatie verandert en evolueert, het is daarom belangrijk om bij elke aanwending van bepaalde 

informatie de “houdbaarheidsdatum” te testen.  

Documenten kunnen veranderen om te voldoen aan nieuwe reglementeringen, een lijst met 

ontvoogde gemeentes kan langer worden, goedgekeurde plannen van een project kunnen er 

anders uitzien dan oorspronkelijke plannen, mensen kunnen van mening veranderd zijn, …. 

Bij een verandering in de bestaande geklasseerde informatie dient deze te worden aangepast door 

de nieuwe informatie naast die oude te plaatsen.  
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Actualisatie van de kennis en informatie specifiek voor de vastgoedmakelaar kan gebeuren 

tijdens het wettelijk verplicht aantal uren bijscholing maar dit is niet afdoende om vaktechnisch 

gezien van alle evoluties op de hoogte te zijn. Regelmatig de beschikbare nieuwsbrieven en 

recente vakliteratuur doornemen is bij deze ook een vorm van opleiding. 

Ik geloof in een permanente vorming. Ondertussen beschik ik over veel ervaring maar ik ben 

daarbij niet te hautain om te geloven dat ik niks kan bijleren. Daarom kijk ik steeds uit naar 

interessante opleidingen die ik kan volgen of een symposium die ik kan bijwonen. Lezingen met 

Netwerking nadien genieten mijn voorkeur. 

4.3.3 Procedures   

Een bemiddelingsopdracht door een vastgoedmakelaar verloopt volgens een aantal 

opeenvolgende stappen. Het is een hele procedure met een aantal wettelijke verplichtingen en een 

aantal commerciële overwegingen. 

Bij het binnen halen van een verkoopsopdracht zijn volgende stappen voorzien : 

- Het opmaken van een geschreven opdracht 

- Informatieplicht : als dezelfde opdracht al is toevertrouwd aan een notaris of een collega moet 

je die op de hoogte stellen.  Bij de collega’s best wel de 7 dagen bedenktijd in acht nemen. De 

informatieplicht wordt een noodzaak naar de andere medewerkers in mijn kantoor. 

- Dossier : als er nog geen dossier bestaat moet je onmiddellijk beginnen met de opmaak, en dit 

met de vereiste inhoud.  Ieder dossier moet volgens dezelfde wijze planmatig worden opgemaakt. 

- Het pand voorzien van de nodige publiciteitsborden : ik zal borden gebruiken in een V-vorm 

die goed opvallen in het straatbeeld. 

- Het pand presenteren in mijn eigen etalage, of in de Kiosk (Hooglede of  Rumbeke ) 

- Plaatsen van het pand op de eigen website en op Immoweb 

- Plaatsen van zoekertjes op websites zoals Kapazaa en vlan.be  

- Publiciteit maken in kranten : volgens het specifieke pand in Effect in mijn vaste rubriek of bij 

een exclusief pand in Steps 

- Toetsen van het pand aan de wensen van de beschikbare klanten : potentiële klanten die vroeger 

geïnteresseerd waren in een ander pand maar dit niet verkozen komen op een wachtlijst terecht.  

Het nieuwe pand beantwoord misschien wel aan datgene wat ze zoeken..  

- De geïnteresseerde potentiële klanten in het kantoor ontvangen of telefonisch te woord staan : 

daarbij moet eerst zijn identiteit worden vastgesteld voor het geven van welke informatie dan 

ook. Prioriteit is een afspraak maken om het pand samen te bezoeken. 

- Het pand bezichtigen met de potentiële koper : een professionele rondleiding met de nodige 

uitleg en antwoorden op de gestelde vragen.  
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- De opdrachtgever een maandelijkse feedback geven : een lijst met contacten met potentiële 

kopers, de gemaakte bezoeken en de gemaakte reclame 

- Onderhandelen : bij interesse of een bod, bemiddelen tussen kopers en verkopers, 

- Bij een gewenst resultaat : opstellen van een compromis tussen de partijen, een bindende 

verkoopsovereenkomst tussen koper(s) en verkoper(s)  met de overeengekomen 

verkoopsvoorwaarden opmaken en voorleggen 

- De compromis laten ondertekenen door beide partijen, bij voorkeur al bij het opmaken ervan 

- Het verkoopsdossier met de compromis en alle beschikbare documenten doorgeven aan de 

notaris van de koper en verkoper.  Iedere partij mag een eigen notaris kiezen maar voor een 

vlotte gang van zaken is een gezamenlijke notaris te verkiezen, daarbij liefst de mijne.  

- Voorschot van de koper opvragen en op de eigen derdenrekening plaatsen 

- Facturatie met het rechtmatig commissieloon opmaken en een tweede met de gemaakte kosten 

voor de opmaak van het dossier, en dit volgens de overeenkomst 

- De beide partijen begeleiden bij het verlijden van de akte bij de notaris. 

- het voorschot van de kopers op de derdenrekening doorstorten, verminderd met de 

openstaande facturen opgemaakt aan de opdrachtgever.  Dit kan in feite al bij de ontvangst van 

het geld daar de opdracht is uitgevoerd en bijgevolg de commissie verschuldigd. 
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4.4 Inventaris 

Na de volledige creatie van mijn vastgoedkantoor zijn er zodanig veel items die ik moet voorzien 

en aankopen dat een opsomming niet misplaatst is. Voordat ik nog maar één klant over de vloer 

kan krijgen zijn dit de investeringen die ik moet voorzien 

- Oprichtingskosten :    Boekhouder financieel plan  

     Notariskosten 

     Uittreksel Belgisch Staatsblad 

- Huren van gebouw :    Opmaken plaatsbeschrijving  

Huurwaarborg  

- Verzekeringen :    Sociale zekerheid 

     Gewaarborgd Inkomen 

     BA Uitbating & borgstelling  

     BA Toevertrouwd Goed 

     Elektronica 

     BA Opel Zafira + trekhaak + Omnium 

     BA Vespa 

     Brandverzekering inboedel en gebouw    

     Objectieve Aansprakelijkheid 

     Rechtsbijstand  

     Persoonlijke Ongevallen 

- Bouwwerken    Metsen tussenmuren 

Elektriciteitswerken 

Stukadoorswerken 

Vloerafwerkingen 

Sanitair 

Keukenkasten + werkblad in graniet. 

- Afwerking pand   Schilderwerken 

Gordijnen 

Lichtarmaturen 



 132 

- Meubilair :     Vitrinekast aan gevel 

Etalage displays, roterend; 3 stuks 

Bureel receptie 

Lage kasten achter het bureel 

Bureelstoel 

Klein salon receptie 

Tafel met stoelen vergaderruimte  

Kasten (oude) voor het archief 

Kiosken, in Hooglede & Rumbeke 

- Wit goed    Ruime koelkast 

     Koffiezet  

     Microgolf 

     Kookplaat met oven 

- Hardware :    Server Dell PowerEdge T110 

     Raid Thecus Sata + 4 harddisks 2 Tera 

     Dell Vostro Desktop  Thin Client; 2 stuks 

     Computermuizen; 4 stuks 

     Toetsenbord; 2 stuks 

     Schermen 16:9 Flat; 2 stuks 

     I Pad Apple 

- Software :       Microsoft Server 2008 R2 

Windows 7 Pro 

Microsoft Office pakket Pro 2010 

Anti Virus Kapsersky 

Vastgoed programma, nog te selecteren 

Mail progamma met Pop Up Agenda 

Pop Up Logboek Telefoonoproepen 

- Elektronica :     Brother MFC 9440 All-In-One Laserprinter 
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Brother DCP 150 All-In-One inktjet Printer 

Telefooncentrale (gehuurd) 

Nokia 2700 Gsm, 3 stuks 

Televisie LCD Philips 42 inch  

DVD speler Philips DVP3880 

Muziek Installatie  

Digitaal fototoestel 

Digitale audio recorder 

Meettoestel 

Lamineermachine 

Infrarood bewakingscamera’s, draadloos 

- Decoratie    Schilderij, sectorgebonden 

     Tapijt voor vergaderzaal 

     Fotokaders 

     Planten; 2 stuks 

- Promotiemateriaal   Stoepborden, 2 stuks 

     Kleine gevelborden (bijlage 41) 

     Visitekaartjes 

     Grote borden voor blinde gevel 

     Publiekarretje met zeil 

Diensten    Grafisch ontwerper Huisstijl 

     Telefoonpermanentie 

     Advertorial Weekbode 

     Reclamebudget 3 maand 

Rollend materieel   Opel Zafira 

     Vespa 

Allerhande klein bureelmaterieel 

Voorzieningen “Catering” 
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5. Financieel plan 

Voor de onderneming kan worden opgericht dient er  een financieel plan te worden opgemaakt de 

voorgenomen activiteiten. Dit plan moet een gedetailleerd overzicht bieden van de nodige 

financiële bronnen en van de behoeften in de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het 

plan moet ervoor zorgen dat de voorziene financiële verbintenissen kunt gehouden worden.     

Bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient dit plan verplicht 

gevoegd te worden bij de oprichtingsakte, een authentieke akte opgemaakt door de notaris. Het is 

echter aan te raden voor iedere startende onderneming een financieel plan op te maken. 

De nodige aandacht moet worden besteed aan de opmaak ervan om de nieuwe onderneming de 

nodige kansen op slagen te geven.  In essentie vormt het een onderzoek naar de haalbaarheid van 

de nieuwe onderneming. Bij de opmaak is het aangeraden gebruikte maken van externe 

deskundigen zoals zelfstandige boekhouders of fiscalisten maar ook de ondernemingsloketten 

zijn beschikbaar. 

De ondernemersaansprakelijkheid is een duidelijk aandachtspunt bij het indienen van het 

Financieel Plan. Er moet bij de oprichting van de onderneming voldoende maatschappelijk 

kapitaal worden voorzien om de eerste 2 jaar activiteit door te komen. Als bij een eventueel 

faillissement zou blijken dat dit niet het geval was dan kan de oprichter hoofdelijk aansprakelijk 

gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.  De beperkte aansprakelijkheid wordt in 

dit geval opgegeven. 

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de inhoud van het plan maar het moet toelaten om een 

prognose te maken voor de eerste werkjaren.  Het opstellen van dit plan kan een antwoord bieden 

op vele vragen zoals : 

- Hoeveel geld ga ik nodig hebben om mijn ideeën te realiseren 

- Welke inkomsten staan dar tegenover 

- Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten 

- Welke investeringen ga ik moeten doorvoeren 

- Is de vooropgestelde strategie financieel haalbaar en zal de onderneming uiteindelijk rendabel 

zijn. 

- …………. 

Hieruit kan blijken dat het oorspronkelijk concept moet worden aangepast en dat er eventueel in 

het marketingplan ook bepaalde wijzigingen moeten gebeuren. Een goed onderbouwd financieel 

plan is een stevige basis bij onderhandelingen met mogelijke partners of financiers. 

Het uitwerken van mijn financieel plan en het toetsen van de haalbaarheid van mijn kantoor 

gebeurt in verschillende stappen waarbij er met realistische informatie en parameters word 

gewerkt. 
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5.1 Investeringsplan 

Het investeringsplan is een overzicht van alle investeringen die nodig zijn voor ik effectief kan 

starten met het kantoor. Het zijn de uitgaven die ik moet doen voordat er nog maar 1 klant 

binnenkomt. Uiteraard kan ik mijn activiteiten beginnen met het kantoor in oprichting. 

De investeringen die ik moet doen kunnen worden ingedeeld volgens een vaste structuur waarbij 

de bedragen terug komen in de actiefzijde van de beginbalans.  In bijlage 10 is alles in detail 

uitgewerkt. 

5.1.1 Vaste Activa        57 200,- 

Materiële vaste activa        52 950,- 

- Verbouwingen pand         7 500,- (2) 

- Afwerkingen & decoratie        3 050,- (2) 

- Meubilair        5 400,- (3) 

- Klein Materieel         1 500,- (5) 

- Hardware en Software      3 500,- (4) 

- Elektronica         3 000,- (4) 

- Rollend Materieel     26 500,- (6) 

- Promotiemateriaal       2 500,- (5)   

Financiële vaste activa          2 550,- 

- Huurwaarborg 

Oprichtingskosten       (1)    1 700,- 

5.1.2 Vlottende Activa        14 800,- 

- Klantenkrediet  (JPB Building)     8 000,-  

- Liquide middelen       6 800,- 

TOTAAL          72 000,- 

5.1.3 Bijkomende Vaste Activa      22 060,- 

- Verbouwing pand       2 560  (2) 

- Meubilair        3 000  (3) 

- Rollend materieel     16 500  (6) 

Investeringen te doen na het eerste jaar bij de uitbreiding van het personeelsbestand. 
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5.2  Afschrijvingen 

Volgende investeringen plan ik om af te schrijven volgens onderstaande aflossingstabel.  De 

aflossingen houden rekening met de investeringen bij het opstarten zoals hierboven voorzien 

maar ook met de bijkomende investering na het eerste jaar, nodig om het personeel te vestigen. 

                  

  Afschrijvingstabel                 
                  

     Waarde Afschrijving  JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3   

  START  Aanschaf %          

                  

                 

  Oprichtingskosten 1 1700 100 1700 0 0   

  Verbouw& Inr. 2 10550 10 1055 1055 1055   

  Meubilair  3 5400 10 540 540 540   

  Elektronica 4 6500 20 1300 1300 1300   

  Materieel 5 4000 20 800 800 800   

  Rollend materieel 6 26500 20 5300 5300 5300   

                  

                 

  SUBTOTAAL  54650   10695 8995 8995   

                  
                 

  NA JAAR 1              

                 

  Verbouw & Inr. 2 2560 10 0 260 260   

  Meubilair 3 6000 10 0 600 600   

  Rollend materieel 6 16500 20 0 3300 3300   

                  

                 

  TOTAAL  79710   10695 13155 13155   

                  

                  

  

Rubriek 3 + 4 + 5 =  Meubilair Algemeen 
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5.3 Financieringsplan & Aflossingen 

Om te starten en om concurrentieel te blijven moet ik investeringen doen.  Deze zal ik deels met 

eigen middelen financieren en deels met geleend geld.  Ik voorzie ook voldoende liquide 

middelen zodat ik geen nood moet doen op dure kas- of discontokredieten.  

5.3.1 Eigen Middelen        20 000 € 

5.3.2 Vreemd Vermogen        52 000 € 

- Financiële Instelling Rollend materieel  22 000 € 

   Investeringskrediet  10 000 € 

- Winwin Lening     20 000 € 

Totaal van de middelen        72 000 € 

De financiering voor het rollend materieel is voor de Opel Zafira (zie bijlage 40), het 

investeringskrediet hoofdzakelijk om te voorzien in liquide middelen. De Winwin-lening krijg ik 

van mijn vader.  Onder Deel A staat op pagina 58 van welke voordelen hij daarbij kan genieten. 

Al het vreemd vermogen is voorzien om terug te betalen binnen de 5 jaar. 

5.4 Beginbalans 

Activa    Jaar 0  Passiva 
                

         

 Vaste Activa 57200    Eigen Vermogen 20000  

         

 Oprichtingskosten 1700    Vreemd Vermogen 52000  

 Materiële Vaste Activa        

 * Verbouwing & Inrichting 10550    Schulden > 1 jaar 41600  

 * Meubilair Algemeen 15900    Schulden < 1 jaar 10400  

 * Rollend Materieel 26500       

         

 Finaciële Vaste Activa        

 * Huurwaarborg 2550       

         

 Vlottende Activa 14800       

         

 Klantentegoed 8000       

 Liquide middelen Bank 6800       

         

 TOTAAL 72000    TOTAAL 72000  
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5.5 Exploitatiebegroting 

Zoals beschreven in punt 3.1.3 Kernactiviteiten zullen mijn activiteiten zich voornamelijk 

toespitsen op verkoop van residentieel vastgoed. Voordeel daarbij is een reeds bestaande 

portefeuille die voortkomt uit mijn huidige coördinatie.  Daarnaast voorzie ik in beperkte mate 

een inkomen uit verhuring.   
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5.6 Resultaatrekening 

 jaar 1  jaar 2  jaar 3  

       

Omzet  113.792,00  204.077,00  256.950,00  

       

       

Huisvestingskosten       

Huur onroerend goed 5.100,00 1 10.444,00  11.477,00  

Onroerende voorheffing 850,00  869,00  888,00  

Nutsvoorzieningen 960,00  1.440,00  1.440,00  

Verzekeringen (brand,..) 450,00  455,00  460,00  

Verfraaiing, onderhoud, herstel 500,00  1.000,00  1.000,00  

Brandveiligheid 50,00  50,00  50,00  

Administratieve kosten       

Boekhouding 3.000,00  3.100,00  3.200,00  

Computer onderhoud 

&licenties 500,00  500,00  500,00  

Telecommunicatie 2.040,00  2.640,00  2.900,00  

Post 200,00  250,00  300,00  

Bureelbenodigdheden 1.000,00  1.500,00  1.700,00  

Extern advies 1.400,00  0,00  0,00  

Erelonen (adv. + deurwaarder) 270,00  1.500,00  2.000,00  

Rechtsbijstand  300,00  310,00  320,00  

Kosten neerlegging 

jaarrekening 358,00  358,00  358,00  

Belasting Prov. - Gemeente 880,00  880,00  880,00  

Marketingkosten       

Huisstijl (visitek,  briefpap) 0,00  400,00  400,00  

Publiciteit, reclame 6.000,00  8.000,00  9.000,00  

Representatiekosten 2.000,00  2.500,00  3.000,00  

Restaurantkosten 450,00  850,00  1.000,00  

Videoscreen 1.000,00  1.500,00  1.500,00  

Huur blinde muur 500,00  550,00  600,00  

Telefoonpermanentie 1500  2000  2200  

Website Hosting 40,00  42,00  44,00  

Relatiegeschenken 400,00  800,00  1.000,00  

Exploitatie kosten       

Verzekering BA , ……… 1.400,00  1.800,00  1.900,00  

Lidgelden CIB 360,00  360,00  360,00  

Lidmaatschap BIV 365,00  365,00  365,00  

Lidmaatschap Unizo 150,00  152,00  155,00  

Abonnement "Standard" 300,00  300,00  300,00  

Abonnement "Bouwkroniek" 260,00  265,00  270,00  

SABAM + bill vergoeding 195,00  195,00  195,00  

Personeelskosten       
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Ondernemersloon (incl PB) 20.000,00  25.000,00  25.000,00  

Sociale Bijdrage  5.000,00  6.250,00  6.250,00  

Vormig & Opleiding 400,00  400,00  400,00  

Verzekeringen Pers. Risico's 2.200,00  2.400,00  2.500,00  

Arbeidsongevallen 0,00  135,00  180,00  

Loon bediende 0,00  24.750,00 2 49.000,00  

Verplaatsingskosten       

Verzekering Omnium 1.350,00  2.600,00  2.650,00  

Brandstof 2.800,00  4.200,00  4.400,00  

Onderhoud & herstellingen 700,00  1.400,00  1.500,00  

Verkeersbelasting Zafira 348,00  348,00  348,00  

Verkeersbelasting Astra 248,00  248,00  248,00  

Parking 200,00  300,00  330,00  

Financiële kosten       

Bankkosten 120,00  125,00  130,00  

Diversen 2.000,00  2.500,00  2.750,00  

       

Afschrijving  10.695,00  13.155,00  13.155,00  

Kapitaalaflossingen & 

Interesten Kredietinstelling 7.059,48  7.059,48  7.059,48  

Bijkomende wagen Jaar 2   3529,68  3529,68  

       

Totaal kosten  85.898,48  139.775,16  169.192,16  
       

Winst van het boekjaar  27.893,52  64.301,84  87.757,84  

       

Belastingen  9.481,01  21.856,20  29.828,89  

       

Netto winst  18.412,51  42.445,64  57.928,95  
       

       

(1) 6 maand gratis huur ter compensatie bouwwerken      

(2) begint parttime, in jaar 3 fulltime)       
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5.7 Balansen 

 JAAR 0       

        

Activa      Passiva 

                

         

 Vaste Activa 57200    Eigen Vermogen 20000  

         

 Oprichtingskosten 1700    Vreemd Vermogen 52000  

 Materiële Vaste Activa        

 * Verbouwing & Inrichting 10550    Schulden > 1 jaar 41600  

 * Meubilair 15900    Schulden < 1 jaar 10400  

 * Rollend Materieel 26500       

         

 Finaciële Vaste Activa        

 * Huurwaarborg 2550       

         

 Vlottende Activa 14800       

         

 Klantentegoed 8000       

 Liquide middelen Bank 6800       

         

 TOTAAL 72000    TOTAAL 72000  

         

 JAAR 1       

        

Activa      Passiva 

                

         

 Vaste Activa 47281    Eigen Vermogen 38412  

         

 Oprichtingskosten 1700    Kapitaal 20000  

  -1700    Overgedragen Resultaat 18412  

 Materiële Vaste Activa        

 * Verbouwing & Inrichting 10550    Vreemd Vermogen 51881  

  -1055       

 * Meubilair Algemeen 15900    Schulden > 1 jaar 31200  

  -1920       

 * Rollend Materieel 26500    Schulden < 1 jaar 10400  

  -5300    Te Betalen belastingen 9481  

      Te Betalen leveranciers 800  

 Finaciële Vaste Activa        
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 * Huurwaarborg 2606       

         

 Vlottende Activa 43012       

         

 Klantentegoed 14224       

 Liquide middelen Bank 28788       

         

 TOTAAL 90293    TOTAAL 90293  

         

 JAAR 2       

        

Activa      Passiva 

                

         

 Vaste Activa 59963    Eigen Vermogen 80858  

         

 Oprichtingskosten 1700    Kapitaal 20000  

  -1700    Overgedragen Resultaat 60858  

 Materiële Vaste Activa        

 * Verbouwing & Inrichting 13110    Vreemd Vermogen 79256  

  -2370       

 * Meubilair Algemeen 21900    Schulden > 1 jaar 20800  

  -4440    Schulden > 1 jaar bijkom 22500  

 * Rollend Materieel 43000       

  -13900    Schulden < 1 jaar 10400  

      Schulden < 1 jaar Bijkom 2500  

 Financiële Vaste Activa     Te Betalen belastingen 21856  

 * Huurwaarborg 2663    Te Betalen leveranciers 1200  

         

 Vlottende Activa 100151       

         

 Klantentegoed 25509       

 Liquide middelen Bank 74642       

         

 TOTAAL 160114    TOTAAL 160114  

         

 JAAR 3       

        

Activa      Passiva 

                

         

 Vaste Activa 47587    Eigen Vermogen 138787  

         

 Oprichtingskosten 1700    Kapitaal 20000  



 143 

  -1700    Overgedragen Resultaat 118787  

 Materiële Vaste Activa        

 * Verbouwing & Inrichting 13110    Vreemd Vermogen 74429  

  -3685       

 * Meubilair Algemeen 21900    Schulden > 1 jaar 10400  

  -6960    Schulden > 1 jaar bijkom 20000  

 * Rollend Materieel 43000       

  -22500       

      Schulden < 1 jaar 10400  

 Financiële Vaste Activa     Schulden < 1 jaar bijkom 2500  

 * Huurwaarborg 2722    Te Betalen belastingen 29829  

      Te Betalen leveranciers 1300  

 Vlottende Activa 165629       

         

 Klantentegoed 32118       

 Liquide middelen Bank 133511       

         

 TOTAAL 213216    TOTAAL 213216  

         

Algemene Balans     
     

Actief Begin Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
     

Oprichting 1700 1700 1700 1700 

Afschrijving  -1700 -1700 -1700 

Boekwaarde 1700 0 0 0 

Verbouwing 10550 10550 13110 13110 

Afschrijving  -1055 -2370 -3685 

Boekwaarde 10550 9495 10740 9425 

Meubilair Algemeen 15900 15900 21900 21900 

Afschrijving  -1920 -4440 -6960 

Boekwaarde 15900 13980 17460 14940 

Rollend Materieel 26500 26500 43000 43000 

Afschrijving  -5300 -13900 -22500 

Boekwaarde 26500 21200 29100 20500 
     

Huurwaarborg 2550 2606 2663 2722 

Klantentegoed 8000 14224 25509 32118 

Liquide Middelen 6800 28788 74642 133511 
     

Totaal Actief 72000 90293 160114 213216 
     

     

Passief Begin Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 
     

Kapitaal 20000 20000 20000 20000 



 144 

Overgedragen resultaat  18412 60858 118787 
     

Kredieten 41600 31200 43300 30400 

Schulden < 1 jaar 10400 10400 12900 12900 

Belastingen  9481 21856 29829 

Leveranciers  800 1200 1300 
     

Totaal Passief 72000 90293 160114 213216 
 

5.8 Cashflow 

Begintoestand    

     

Inkomsten    72.000,00 

eigen vermogen  20.000,00  

vreemd vermogen  52.000,00  

     

Uitgaven    72.000,00 

oprichtingskosten  1.700,00  

Vaste 

Activa verbouwing  10.550,00  

auto meubilair  15.900,00  

 roll materieel  26.500,00  

 huurwaarborg  2.550,00  

     

Klantentegoed  8.000,00  

Banktegoed   6.800,00  

     

Einde 1ste boekjaar    

resultaat van boekjaar  18.412,00  

Afschrijvingen  10.695,00  

cashflow   29.107,00  

schulden < 1 jaar  10.400,00  

cashflow na betaling 

lening  18.707,00  

     

Totale geldstroom na 1 jaar  18.707,00 

     

Einde 2de boekjaar    

resultaat van boekjaar  42.445,00  

Afschrijvingen  13.155,00  

cashflow   55.600,00  

schulden < 1 jaar  12.900,00  

cashflow na betaling 

lening  42.700,00  
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Totale geldstroom na 2 jaar  61.407,00 

     

Einde 3de boekjaar    

resultaat van boekjaar  57.929,00  

Afschrijvingen  13.155,00  

cashflow   71.084,00  

schulden < 1 jaar  12.900,00  

cashflow na betaling 

lening  58.184,00  

     

Totale geldstroom na 3 jaar  119.591,00 

     

     

 

5.9 Conclusie 

Bovenstaande cijfers zien er lang niet slecht uit.  Ik heb natuurlijk een serieuze voorsprong 

dankzij mijn huidige werksituatie waarbij ik automatisch al een gehele portefeuille kan 

meebrengen van een aantal nieuwbouwwoningen. Ik ben voorzichtig vertrokken op gebied van 

investeringen, enkel de fase II van de inrichting op pagina 109 is voorzien voor de opening. 

Vanuit de SWOT analyse op pagina 73 en de inleiding op pagina 68 weet ik dat ik bij een goede 

start al een bediende moet voorzien vanaf het tweede jaar, en dit om hoofdzakelijk de  

administratie te verlichten. Fase III van de inrichting is daarom voorzien in het tweede jaar, 

bijkomend voorzie ik een firmawagen voor de bediende. 

Om de cijfers toch ietwat te milderen heb ik in de exploitatiebegroting een correctie doorgevoerd 

die ieder jaar vermindert, gaande van 20 %  naar 10 %.  Deze correctie is opgevat als een soort 

overschattingsfactor en groeivertraging.  

Een groot onderwerp dat ontbreekt is het Break-Even moment. Ik heb verschillende berekeningen 

gevonden die ik nog eerst eens grondig wil bestuderen voordat ik dit plan eventueel met dit item 

aanvul.  
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6. Feedback 

 

Dit eindwerk is omvangrijk.  Ongetwijfeld zullen er fouten instaan en is het op verschillende 

punten voor verbetering vatbaar.   Een aantal behandelde items zijn tot stand gekomen na 

intensief zoekwerk, een ander aantal kwamen louter uit mijn eigen ervaring voort. 

Om uiteindelijk tot een beter werkstuk te komen moet de inhoud ervan getoetst worden aan de 

ervaringen en kennis van anderen. Daarnaast zullen er na de nodige tijd om dit alles te laten 

bezinken ook bij mij automatisch diepere inzichten opkomen. 

Een aantal personen zal zorgen voor de nodige feedback, een overzicht :        

- Dit werk wordt alvast geëvalueerd door 2 lesgevers van Syntra die een globale beoordeling 

zullen geven van alle werken      

- Ikzelf zal dit werk nu laten liggen tot de zomervakantie, en dan eens grondig herlezen en 

analyseren     

- Een bevriend IT specialist is de geschikte persoon om bepaalde items nader te bekijken zoals de 

IT voorzieningen en het informatiebeheer       

- Een bevriend bedrijfsrevisor kan zijn licht laten schijnen over het financieel plan     

- Ik zal eens de oude, gevestigde waarden in Roeselare polsen over hun visie van de markt, en de 

verwachte evoluties.  

 

 

 

De bedoeling is dat dit werk verder evolueert en dat het tenslotte kan bijdragen tot de verwerving 

en het beheersen van de benodigde kennis. Ik ben alvast geïnteresseerd naar al de raadgevingen, 

opmerkingen en aanvullingen.      
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C. EPILOOG 

 

Platgetreden paden betreden, tijdens de opmaak heb ik mij dikwijls afgevraagd waarom ik er nu 

weer moest naastlopen. Eens van het pad afgeweken is er echter geen weg terug.   

Een zee van tijd ben ik voor dit werk overgestoken, en toch misschien nog te vroeg aangemeerd. 

Ik zou nu tevreden moeten zijn, en langs de ene kant toch ook een beetje trots.   

Eigen inzichten en de wil om die inzichten te volgen, trouw aan mezelf, brachten een hoop meer 

werk met zich mee dan verhoopt. Nu het af is kan ik mezelf afvragen waarom en hopen dat de 

gespendeerde tijd goed besteed werd.   

Bij mijn eigenwijsheid hoort vooral een streven naar logica. Een studie van de creatie van een 

vastgoedkantoor opmaken moet vooral volgens enkele op elkaar volgende stappen, alles netjes in 

elkaar overvloeiend met respect voor een logische volgorde.  Ik hoop dat alvast die logica der 

gebeurtenissen is gerespecteerd.    

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat iemand niet zomaar een studie in avondschool aanvat uit 

pure verveling maar uit een diepe interesse met een toekomstgericht resultaat.  De 

oorspronkelijke opdracht verdient het dus om met de nodige ernst en energie aangepakt te 

worden.     

Toekomstgerichtheid is niet zomaar een vaag begrip, maar eerder een missie die de nodige 

richting en sturing vraagt. De hoeveelheid energie nodig tussen de eerste les en het verhoopte 

BIV nummer zal zonder de vereiste attitude onvoldoende voorradig kunnen blijken.  Dit werk 

kan mits de nodige aanpassingen een leidraad worden voor een succesvolle carrière als 

vastgoedmakelaar.     

Maar bovenal heb ik het in de eerste plaats voor mezelf gemaakt, te beschouwen als  innerlijke 

verrijking. Misschien is het daarbij wat uit de hand gelopen en heb ik mij wat vergaloppeerd.     

De vraag kan gesteld worden waar het naartoe moet met al die nieuwe vastgoedmakelaars.  Zoals 

eerder gesteld zijn er buiten de knelpuntberoepen van alles te veel, zo ook vastgoedmakelaars.  

Bij de beschouwing van dit werk ben ik er in ieder geval van overtuigd dat er nog plaats is voor 

mensen die de zaken professioneel  willen aanpakken.  Zonder bescheiden te zijn meen ik daarbij 

te kunnen horen.  

Ik wens iedereen alvast veel leesplezier, alle opbouwende kritiek is welkom.    

 

Michael Paelinck 
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Deel 2 : Vaktechnische Opdracht 

Inleiding 

Het tweede deel van het Eindwerk bestaat uit een vaktechnische opdracht, met name een case 

studie van hoe in de praktijk een vastgoedtransactie zou kunnen verlopen, met de daaraan 

gekoppelde activiteiten en documenten. 

Als kandidaat makelaar is dit deel echter een serieuze opgave indien je niet tewerkgesteld 

bent in de vastgoedsector zelf.  Zoals nog andere heb ik niet de mogelijkheid om zomaar een 

dossierkast open te trekken en er gladjes dit deel van het eindwerk hapklaar uit te halen.   

Er heerst dus een fundamentele ongelijkheid tussen de studenten onderling, temeer daar als er 

iets ontbreekt in het dossier de collega’s werkzaam in de sector ideaal geplaatst zijn om dit 

gemakkelijk in te vullen. 

Men kan het mij dus moeilijk kwalijk nemen dat ik om dit deel samen te stellen een beetje 

creatief ben geweest.  Daarom bestaat het behandelde pand niet op  het opgegeven adres en 

zijn de betrokken partijen niet specifiek onder de levende mensen te catalogeren. Sommige 

gebruikte documenten zijn bovendien bezwaarlijk authentiek te noemen. 

Het is echter mijn overtuiging dat dit gegeven op zich geen negatieve impact kan hebben op 

een realistische voorstelling van een vastgoedtransactie in al zijn facetten.  Daarbij is het mijn 

doel om alle gevraagde onderdelen in een logisch tijdsverloop in te passen. 

1.  De Eerste Stappen 

1.1  Herkomst van het pand 

Hoe komt het dat de ene vastgoedmakelaar een mooie portefeuille heeft terwijl een andere er 

dan weer niet in slaagt om iets treffelijks aan te bieden ?  Het heeft uiteraard te maken met de 

vastgoedmakelaar zelf, hoe hij de zaken aanpakt, en dit al vanaf de prospectie. In het eerste 

deel heb ik uitvoerig besproken hoe ik die prospectie zie. 

Een vastgoedmakelaar die beschikt over een ruim netwerk en die socio-economisch goed is 

verankerd in zijn omgeving zal automatisch minder actief moeten prospecteren maar eerder 

een mooi deel opportuniteiten worden aangeboden vanuit zijn eigen omgeving. 

Zo kreeg ik op een zonnige vrijdag in eind september een telefoon van Nonkel Wald, geen 

echte familie van mij maar iedereen noemt hem blijkbaar zo.  Een goede oude vriend van hem 

is na een periode van ziekte eind 2011 overleden en heeft zijn huis nagelaten aan zijn 

kinderen.  Deze hebben zelf hun eigen woning, en volgens mijn informant hebben ze het huis 

na een lange periode van leegstand nu op deze eigenste dag te koop gesteld. 

Op dinsdag 2 oktober, 2 dagen na het telefoontje begeef ik mij fysiek naar het adres van het 

pand en ik vind er een woning, vermoedelijk gebouwd halfweg de jaren 70, uitermate goed 

onderhouden en met een pietluttig bordje achter het raam “Te Koop” aangeboden. 
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Na contact name met “Donald”, de verkoper, verneem ik dat de eigenaars inderdaad het pand 

nog maar recent op de markt hebben aangeboden en het eerst zelf willen proberen te 

verkopen, zonder tussenkomst van een makelaar. 

Een week later al voorzie ik verschillende passages voorbij het pand, kwestie van “de boer op 

zijn land” te treffen, en op donderdag 11 oktober heb ik geluk.  Een wagen staat voor de deur, 

en ik vermoed dat de eigenaars in het pand aanwezig zijn. Dit wordt de eerste ontmoeting met 

mijn potentiële klant, en daarbij praat ik niet over mijn diensten als vastgoedmakelaar.  Nu 

gaat het enkel over het pand, en de eigenaars.  

De naakte eigendom van het pand is blijkbaar al 12 jaar in het bezit van broer en zus, hun 

vader had nog het vruchtgebruik tot aan zijn dood. Het bouwjaar is 1972, wat iets vroeger is 

dan ik vermoedde. Het bevindt zich in goede staat, met vernieuwde ramen en vloeren, en nog 

een mooie veranda langs de achterzijde. 

Pas op het einde van onze ontmoeting biedt ik discreet mijn diensten aan, die de eigenaars de 

week nadien dan toch plots willen gebruiken. Op 21 oktober krijg ik namelijk een telefoontje 

van de eigenaars zelf, ik spreek af in het pand de dag erna om de nodige gegevens te 

verzamelen voor de opmaak van een schattingsverslag en  een EPC. Ondertussen maken we 

afspraak in het kantoor op 24 oktober om het papierwerk waaronder een verkoopsmandaat in 

orde te stellen zodat we een degelijke overeenkomst hebben 

Overeenkomsten opmaken is natuurlijk één ding, om echter geldig te zijn bestaan er 

wettelijke voorwaarden en vereisten qua inhoud en vorm. 
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1.2  Geldigheid van overeenkomst 

Iedere overeenkomst strekt de betrokken partijen tot wet. Om algemeen echter te kunnen 

spreken van een geldige overeenkomst moet deze conform het Burgerlijk Wetboek (art 1108) 

voldoen aan 4 voorwaarden : 

- Toestemming van de partijen die zich verbinden 

- Bekwaamheid van de partijen om contracten aan te gaan 

- Bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis 

- De oorzaak van de handeling moet geoorloofd zijn.  

De betrokken partijen zijn dus verplicht de overeenkomst na te leven. Een contractpartij die 

dit niet doet pleegt contractbreuk. Dit doet zich voor als de op hem rustende verplichting niet 

wordt nageleefd of niet goed wordt uitgevoerd én de tekortkoming aan hem te wijten is. 

Wanneer de verplichting niet wordt nageleefd door overmacht (container slaat over boord bij 

een storm op zee), of indien de andere partij of een derde een bepaalde handeling stelt 

waardoor het contract niet goed kan worden uitgevoerd, dan is er geen sprake van 

contractbreuk. Indien de contractsbreuk bewezen is, staan een aantal rechtsmiddelen open 

voor de benadeelde partij. 

De duur van de overeenkomst is door de partijen overeen te komen, mits in acht namen van 

de bestaande wetten en verordeningen wat onder andere bemiddelingsovereenkomsten betreft 

(KB Freya, WMPC, …….). Indien de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst 

worden nageleefd, of als het goed is geleverd en de prijs betaald dooft de overeenkomst uit, 

waardoor het contract ophoudt verder effect te sorteren. 

Een overeenkomst kan geschorst of beëindigd worden door een: 

- schorsing , waarbij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk wordt opgeschort 

- verbreking in onderling akkoord, de overeenkomst houdt op te bestaan 

- de ontbinding waarbij de overeenkomst nooit heeft bestaan 

- herroeping indien slechts 1 partij zich heeft verbonden tot een bepaalde verplichting 

- de nietigheid bij wilsgebreken waarbij het is alsof de overeenkomst nooit heeft 

bestaan, ze wordt retroactief ontbonden 

- een verval, waarbij de overeenkomst wordt beëindigd, weldegelijk heeft bestaan 

maar niet verder meer wordt uitgevoerd 

Bij discussie die eindigt in de desgevallend bevoegde rechtszaal is de rechter gebonden aan 

het bindend karakter van de overeenkomst, maar deze overeenkomst kan toch nietig worden 

verklaard, waarbij er een verschil is tussen de relatieve en de absolute nietigheid.  

Iedere overeenkomst wordt verondersteld te zijn afgesloten ter goede trouw, en dit principe 

kan aanleiding geven tot matiging of aanvulling. 

1.2.1  Toestemming   (art 1109 tot 1122) 

De Toestemming, een akkoord dient er te zijn tussen alle partijen die zich met een 

overeenkomst verbinden.  Dit akkoord moet tot stand komen zonder wilsgebreken of 
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belemmeringen als daar zijn bedrog, dwaling of met geweld afgedwongen. Daarbij komt nog 

eens de benadeling van zeven twaalfden. 

Lichtzinnigheid, het gebrek aan kennis van de wet of het eventueel dreigen met een 

rechtszaak door de tegenpartij zijn géén wilsgebreken. 

1.2.2  Bekwaamheid  (art. 1123 tot 1125) 

In het algemeen moet worden aangenomen dat iedere persoon rechtsbekwaam is, d.w.z. zowel  

genots- en handelingsbekwaam en dus rechten, plichten en een vermogen heeft en deze 

rechten en plichten door het stellen van handelingen zelfstandig kan uitoefenen. 

Artikel 1123 stelt dat de onbekwaamheid eerder de uitzondering is, handelingen die worden 

gesteld door een onbekwame, zijn zelf indien ze zijn gebeurd in heldere momenten, nietig. 

Het is te beschouwen als een beperking van de bekwaamheid, en dit ter bescherming van 

bepaalde categorieën. 

Deze nietigheid is echter een relatieve nietigheid, want ze kan enkel ingeroepen worden door 

de vertegenwoordiger van de onbekwame en nooit door een medecontractant 

Door de wet zijn er 6 categorieën van onbekwaamheid vastgesteld :  

- de minderjarigen : zowel de burgerlijke als strafrechtelijke meerderjarigheid begint     

vanaf 18 jaar 

- personen in staat van verlengde minderjarigheid (gelijkgesteld met persoon jonger 

dan 15 jaar) 

- de gerechtelijk onbekwaam verklaarde (geesteszieken) 

- de wettelijk onbekwame in gevolge een strafrechtelijke veroordeling 

- de onder gerechtelijk raadsman gestelde zwakzinnige of verkwister 

- de onder voorlopig bewindvoerder geplaatste : is meer een toestand van toekomstige 

onbekwame 

Personen die vallen onder collectieve schuldbemiddeling zitten ook in een toestand van 

“onbekwaamheid” daar zij gedurende de periode van de aanzuivering geen goederen mogen 

kopen of vervreemden zonder machtiging van de Arbeidsrechtbank. 

Algemeen dient vermeld dat het voor een vastgoedmakelaar bijzonder moeilijk is om een 

onbekwaamheid op te sporen en aldus deze personen waarmee je uiteindelijk niks kan of zelfs 

mag doen te kunnen weren. Vonnissen worden gepubliceerd en zijn verondersteld terugvind-

baar op internet, op onder andere volgende site : http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl 

Vorig jaar echter oordeelde de privacycommissie dat dit een inbreuk is op de privacy en wil 

ze geen publicatie van namen. Bijgevolg is het quasi onmogelijk voor een vastgoedmakelaar 

om dit met absolute zekerheid vast te stellen.  
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1.2.3  Bepaald Voorwerp  (art. 1126 tot 1130) 

Iedere overeenkomst heeft tot voorwerp iets dat een partij zich verbindt te geven, of dat een 

partij zich verbindt te doen of niet te doen 

1.2.4 Geoorloofde Oorzaak (art. 1131 tot 1133) 

Een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde 

oorzaak kan geen gevolg hebben.  De ongeoorloofdheid komt door het bij wet verboden zijn 

of in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde. 

1.2.5 Vormvereisten 

Overeenkomsten komen bij consensus tot stand tenzij bij plechtige en zakelijke 

overeenkomsten. Mondelinge overeenkomsten hebben als nadeel dat ze moeilijker te 

bewijzen zijn maar zijn in theorie ook geldig. 

De vastgoedsector zit qua opmaken van overeenkomsten vast aan strenge regels, bepaald door 

de eigen ideologie, het KB Freya en de WMPC (Wet op de Markpraktijken) 

Iedere overeenkomst is bijgevolg schriftelijk, en is voor akkoord getekend door alle betrokken 

partijen, alle bladzijden geparagrafeerd. De overeenkomst wordt opgemaakt in minimaal het 

aantal exemplaren als er partijen zijn met een onderscheidend belang en ieder van deze 

partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  Dit wordt expliciet vermeld. 

De plaats waar en de datum wanneer de overeenkomst werd opgemaakt dient handgeschreven 

te worden vermeld, door de consument zelf 

 

 

2. Overdragende partijen 

2.1   Identiteit overdragende partij 

De verkopers van het pand zijn eigenaar geworden van het pand in naakte eigendom door een 

schenking in het jaar 2000, en in volle eigendom door het overlijden van hun vader in 

november 2011. De verkopers zijn broer en zus, tweelingen. 

Oorspronkelijke eigenaars : 

Dhr Duyck Woerd Snater M, overleden te Roeselare op 11 november 2011 

Mevr Degrendel Hortensia Cecilia D, overleden te Roeselare op 12 december 1999 

Nieuwe eigenaars : 

Dhr Donald Duyck 

Mevr Dumbella Duyck 
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2.1.1 Donald Duyck 

   
 
 

 RIJKSREGISTERNUMMER 69.05.21-031.47 

 NAAM DUYCK 

 VOORNAMEN Donald Wald Désiré 

 ADRES Kasteeldreef 37 

  8800      Roeselare 

 GEBOORTEDATUM .21 mei 1969 

 BURGERLIJKE STAAT Ongehuwd 

 CONTACT donald@fun.be 

  0473/97.89.04 

 

Kopie van Belgische identiteitskaart in Bijlage 11 

 

2.1.2 Dumbella Duyck 

   
 
 

 RIJKSREGISTERNUMMER 69.05.21-152.33 

 NAAM DUYCK 

 VOORNAMEN Dumbella Marie J. 

 ADRES Hoogleedsestraat 55 bus 3 

  8800      Roeselare 

 GEBOORTEDATUM .21 mei 1969 

 BURGERLIJKE STAAT Gescheiden 

 CONTACT josi.d@telenet.be 

  0498/17.00.85 

 

Kopie van Belgische identiteitskaart in Bijlage 11 
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2.2   Bekwaamheid overdragende partijen 

Zoals reeds eerder gesteld is het als vastgoedmakelaar uiterst moeilijk om vast te stellen of de 

partijen waarmee men handelt al dan niet onbekwaam zijn.  Je kan het hen toch moeilijk 

rechtstreeks vragen. 

We gaan er dus automatisch van uit dat zowel Donald als Dumbella rechtsbekwaam zijn, en 

dus zonder probleem hun woning te koop kunnen stellen.  

2.3  Overeenkomst tot Verkoop 

2.3.1  Aanneming of Lastgeving     Bijlage 12 

Als makelaar werk je voor rekening van de opdrachtgever, en dit als onafhankelijk 

tussenpersoon.  Bij een overeenkomst tot verkoop kunnen de partijen kiezen hoe ver die 

tussenkomst gaat,  en daarbij is er een duidelijk onderscheid tussen een aanneming en een 

lastgeving. De overeenkomst dient hierbij te worden beoordeeld naar zijn inhoud, en niet 

volgens de titel die ze eventueel draagt.  

Een lastgeving of mandaat is een overeenkomst waarbij de makelaar rechtshandelingen mag 

stellen in naam van en voor rekening van zijn opdrachtgever, hij heeft dus een volmacht en  

contracteert zelf. Het spreekt voor zich dat hierbij de grenzen van onderhandelingsmogelijk-

heden concreet en duidelijk moeten worden beschreven. 

De aanneming is een opdracht die louter de verhuur van diensten behelst, de makelaar beperkt 

zich tot het zoeken naar een koper en brengt die dan samen met de verkoper. Hij moet dus 

steeds zijn opdrachtgever contacteren, zijn rechten zijn beperkt. 

Een mandaat zou zonder verdere consequenties ideaal zijn voor een makelaar, maar er zijn 

toch enkele serieuze nadelen in rekening te brengen ten opzichte van een gewone opdracht, 

een verhuur van diensten : 

-  De makelaar mag rechtshandelingen stellen, wat hem meer rechten heeft maar ook 

meer plichten. 

-  De onderling overeengekomen commissie kan via rechtswege worden gematigd bij 

een lastgeving, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat bij een aanneming een 

excessief voordeel zal beschouwd worden als een ongeoorloofde oorzaak.   

- Een lastgeving kan “ad nutum” worden opgezegd, dus op elk ogenblik, een mandaat 

kan dus steeds worden herroepen waarbij er in principe geen vergoeding verschuldigd 

is.  Dit gegeven is echter niet dwingend, bij een contractueel voorziene schade-

vergoeding zal deze bij voortijdige en eenzijdige beëindiging  verschuldigd zijn .  

- Een aanneming heeft in dit geval een recht op schadeloosstelling van al zijn 

uitgaven, zijn arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen, zonder 

hierbij rekening te houden met specifieke rechtsleer. 
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- Het wegvallen van de “zaak” van de overeenkomst bekent dus bij een lastgeving 

automatisch het einde, terwijl het bij de aanneming een contractbreuk inhoudt 

- De aansprakelijkheid bij een mandaat is veel ruimer dan bij een verhuur van 

diensten, hierbij zal een mandataris die buiten de welomschreven grenzen van zijn 

bevoegdheid gaat persoonlijk verantwoordelijk gesteld kunnen worden. 

Soms is het niet altijd duidelijk of de overeenkomst een lastgeving dan wel een verhuur van 

diensten is. Terwijl er hoofdzakelijk qua inhoud kan gesproken worden van een aanneming, 

kan bijvoorbeeld het voorzien van het innen van een voorschot gezien worden als een 

rechtshandeling en bijgevolg een mandaat.  In rechtspraak gebruikt men om het karakter 

duidelijk te bepalen de absorptietheorie, waarbij men op zoek gaat naar wat de overeenkomst 

in hoofdzaak is, wat er domineert. 

Om mijn opdracht uit te voeren kies ik duidelijk voor een opdracht en niet voor een mandaat. 

Hierbij ben ik zowel wettelijk als ideologisch verplicht om een schriftelijke opdracht op te 

stellen, en dit van bepaalde duur. Zonder geschreven opdracht is er gewoon geen opdracht 

voor een vastgoedmakelaar, en dit verschilt duidelijk met de wettelijke bepalingen betreffende 

een geldige overeenkomst zoals beschreven in het burgerlijk wetboek (art. 1108)  

Overeenkomsten tussen een vastgoedmakelaar en zijn cliënt zijn dus onderworpen aan een 

aantal strenge regels, ook qua vorm en inhoud.  Zelf dus zomaar iets in elkaar knutselen zou 

bijgevolg bijzonder ridicuul zijn.  Daarom opteer ik steeds voor de basiscontracten die door 

het CIB worden aangeboden.  Daarbij is het belangrijk om steeds de meest recente versie te 

gebruiken.  Zo ook dus bij de hierbij opgestelde verkoopsopdracht. 

Het is in het belang van beide partijen om te kiezen voor een exclusieve opdracht. 

2.3.2 Specifieke wettelijke vereisten  

Wanneer de consument een overeenkomst met een makelaar sluit, zal die doorgaans ook de 

contractvoorwaarden die door die makelaar van toepassing worden verklaard in het contract, 

moeten aanvaarden. 

Iedere ondernemer moet in eerste instantie de behoorlijke en nuttige voorlichting geven, niet 

alleen over het betrokken product of dienst, maar ook over de algemene voorwaarden. Deze 

verplichting is de informatieverplichting van de ondernemer. (art. 4 WMPC) 

De contractvoorwaarden moeten bovendien duidelijk en begrijpelijk zijn. Is een beding of 

voorwaarde dubbelzinnig, dan geldt in ieder geval de voor de consument meest gunstige 

interpretatie, zonder daarbij de nietigheid van de overeenkomst te betekenen indien deze 

zonder het beding kan verder bestaan. 

Aangezien de consument in de regel geen enkele invloed kan uitoefenen op de toepasselijke 

contractvoorwaarden of de ‘kleine lettertjes’ van het contract, worden misbruiken wettelijk 

tegengegaan. 
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Als vastgoedmakelaar heb je bij een standaard opgestelde verkoopsovereenkomst een 

document dat voldoet aan verschillende ideologische en wettelijke bepalingen, in hoofdzaak :  

- Deontologie van een vastgoedmakelaar : het reglement van plichtenleer van het BIV, 

per KB goedgekeurd 

- KB BO : KB betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de 

bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (KB Freya) 

 - WMPC : wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming 

Bemiddelingsovereenkomsten in de vastgoedsector zijn nauwelijks nog voor interpretatie 

vatbaar, om de consument te beschermen is er recent een uitgebreide regelgeving opgesteld. 

Daarbij heeft het KB Freya rechtsvoorrang op de WMPC, daar dit KB specifiek werd 

opgesteld. Inbreuken op deze wetgeving houdt voor de makelaar meestal de nietigheid in. 

Er is echter ook nog het bestemmingscriterium, het goed moet namelijk enkel dienen voor 

private bewoning om de verkoper te kunnen beschouwen als zuivere consument, dwz iedere 

natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt 

gebrachte producten verwerft of gebruikt. 

Hierbij dus de belangrijkste wettelijke criteria op een rijtje : 

- De overeenkomst is altijd schriftelijk (geen geschreven opdracht = geen commissie) 

- De overeenkomst vermeld : 

 - de naam en adres van de partijen 

- de datum en plaats van sluiting van de overeenkomst, in het handschrift van de 

opdrachtgever 

 - de nauwkeurige aanwijzing van het goed met zijn belangrijkste kenmerken 

- de gewenste prijs van het goed 

- ……   zie bijlage 12 

- Omvang en bevoegdheid van de opdracht moeten duidelijk worden bepaald, er is een keuze 

gemaakt tussen een opdracht of een mandaat 

- Het commissieloon wordt steeds weergegeven inclusief Btw, procentueel of forfaitair, of 

zelfs alle twee zonder dat daarbij het forfaitaire hoger is dan het maximale procentuele.  

- Het commissieloon beantwoord aan en is :  

 - vrij vast te stellen 

 - er zijn geen BIV-tarieven 

 - eventueel aanbevolen tarieven = inbreuk op mededingingsrecht 
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 - volgens de WMPC : de prijs moet schriftelijk, leesbaar, goed zichtbaar en 

ondubbelzinnig worden aangeduid (WMP art. 5 § 2) 

- WMPC : op voorhand worden weergegeven (kantoor, uitstalraam, documenten…) 

- Deontologie :  "Het ereloon dient de rentabiliteit, de waardigheid en de 

onafhankelijke uitoefening van het beroep te verzekeren" (art. 25), zonder daarbij 

excessief te zijn. 

- Deontologie :  "Uitgezonderd bijzondere overeenkomsten tussen alle betrokken 

partijen, mag de vastgoedmakelaar enkel van zijn opdrachtgever of, in voorkomend 

geval, van een collega waarmee hij een samenwerkingsakkoord heeft, honoraria, 

voordelen of beloningen ontvangen." (art. 26) 

- Deontologie : "De vastgoedmakelaar-bemiddelaar mag geen wijze tot vastlegging 

van zijn erelonen bedingen, dat een belangenconflict creëert tussen zijn belangen en 

deze van zijn opdrachtgever, ondermeer door te stellen dat de erelonen 

overeenstemmen met het surplus tussen het initieel met de opdrachtgever 

overeengekomen bedrag en het uiteindelijk bekomen bedrag bij de transactie dewelke 

het voorwerp uitmaakt van zijn opdracht. (art. 65) 

- KB BO : "Dit tarief is het totale tarief, waaronder is begrepen : de belasting over de 

toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de 

consument verplicht moeten worden bijbetaald." (KB BO art. 2) 

- resultaatgebonden, dus “No cure no pay”, los van eventuele overeenkomst over de 

kosten van publiciteit of van verplichte documenten en attesten bij een niet-realisatie 

- Het ereloon is steeds ten laste van de opdrachtgever, andere belangen of voordelen 

ontvangen mag niet. 

- De duur van de overeenkomst bedraagt maximaal 6 maand bij een exclusieve of co-

exclusieve opdracht, en verandert dan stilzwijgend in een overeenkomst van onbepaalde duur, 

iedere maand opzegbaar. 

- De termijn van opzeg bedraagt volgens de WMPC maximaal 2 maand, en alhoewel deze 

wetgeving recenter is dan het KB Freya geniet deze laatste rechtsvoorrang en is de termijn in 

bemiddeling van vastgoedmakelaars herleid tot 1 maand.  Om rechtsgeldig te zijn dient de 

opzeg te gebeuren per aangetekende zending, met uitwerking 3 dagen na afgifte postkantoor 

of 1 dag mits tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. 

- Eenzijdige opzeg van één van de partijen komt neer op contractbreuk en geeft aanleiding tot 

schadevergoeding, en dit volgens de voorziene barema’s. 

- Ieder geldig bod dient schriftelijk te zijn (bewijs) 

- Commissie na het einde van de opdracht : om als makelaar daar recht op te hebben dient hij 

een lijst met de door hem behandelde kandidaten per aangetekende zending op te sturen naar 

zijn opdrachtgever, en dit uiterlijk 7 dagen na het beëindigen van zijn opdracht. 



 158 

- Er moet een informatiestroom zijn, een maandelijkse info naar de opdrachtgever. 

- Er is geen commissie verschuldigd als de overeenkomst zijn uitwerking heeft mits een 

opschortende voorwaarde, daar deze de overeenkomst uit stelt tot een latere datum en er in 

principe op datum van ondertekening nog geen uitvoering is 

- Herroepingbeding : uit het KB Freya en vervangt het vroegere verzakingsbeding, de 

vastgoedmakelaar  heeft de verplichting dit beding met de voorziene formulering woord voor 

woord in zijn verkoopsopdracht te vermelden, op de eerste pagina, vetgedrukt en in een kader.  

- De makelaar mag zijn diensten combineren in één gezamenlijk aanbod naar zijn klant toe, 

zonder daarbij in strijd te zijn met de wet op de koppelverkoop.  Financiële diensten of 

verzekeringsproducten zijn daarbij uitgesloten. 

- Het schadebeding mag maximaal 75 % bedragen van de voorziene commissie, uitgezonderd 

als de opdrachtgever het pand verkoopt aan één van de potentiële kopers vermeld op de lijst, 

dan bedraagt ze 100 % daar ze in dit geval beschouwd wordt als een rechtmatige commissie. 

- Ieder schadebeding is wederkerig. Dit brengt met zich mee dat tegenover een schadebeding 

dat een bedrag vastlegt bij niet-nakoming door de consument van zijn verplichtingen, er altijd 

een schadebeding dient opgenomen te worden dat een bedrag vastlegt bij niet-nakoming van 

een verplichting van de makelaar die hieraan beantwoordt. 

- Ieder schadebeding is gelijkwaardig. Dit betekent dat het bedongen bedrag van dezelfde 

orde moet zijn, en dat niet aan één partij het bewijs van schade wordt opgelegd, terwijl een 

schadebeding ten voordele van de andere partij dit bewijs van schade niet oplegt. 

- Iedere overeenkomst moet heel duidelijk zijn,  vrij van verwarring scheppende of onrecht-

matige bedingen. Daaronder wordt verstaan "elk beding of elke voorwaarde die, alleen of in 

samenhang met een of meer andere bedingen of voorwaarden, een kennelijk onevenwicht 

schept tussen de rechten en plichten van de partijen ten nadele van de consument". (art 2.28° 

WMPC).  Sommige bedingen zijn verboden en hebben de nietigheid van de overeenkomst tot 

gevolg, andere hebben een invloed op de overeenkomst zonder de nietigheid 

- De lijst met verboden bedingen bevat een 30-tal onrechtmatig geachte bedingen. Zijn 

bijvoorbeeld onrechtmatig, en bijgevolg verboden en nietig (art. 74 WMPC) :  

- Bedingen waarbij de ondernemer zich het recht toekent om in overeenkomsten van 

bepaalde duur of onbepaalde duur eenzijdig, zonder objectieve maatstaven, de prijs te 

verhogen 

- Bedingen waarbij de ondernemer zich het recht toekent om eenzijdig de leveringstermijn 

te bepalen of te wijzigen 

- Bedingen waarbij de ondernemer zijn aansprakelijkheid bij een eventuele wanprestatie al 

te zeer uitsluit of beperkt 
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- “Schadebedingen”, dit zijn bedingen die een onredelijk hoog bedrag opleggen bij onder 

meer niet-tijdige betaling door de consument, die niet redelijkerwijze overeenstemmen 

met het nadeel dat door de ondernemer kan worden geleden. 

- Bedingen die de rechtbank van (bijvoorbeeld de hoofdzetel van) de ondernemer bevoegd 

maken in geval van geschil, wanneer er geen enkele band bestaat tussen de plaats waar de 

overeenkomst is ontstaan of wordt uitgevoerd, en de bevoegd verklaarde rechtbank. 

3. Het Pand op zich 

3.1  Eigenschappen van het pand 

3.1.1  Korte beschrijving 

De woning is gelegen aan de buitenkant van Roeselare, in de woonwijk genaamd het “B 

kwartier”. In de jaren 70 werd deze wijk gebouwd met sociale koop- en huurwoningen, een 

volledige sociale verkaveling zonder privaat deel.  Alle woningen zijn nu  privé bezit.  De 

verkaveling is gelegen tussen de Hoogleedsesteenweg en de Gitsestraat. 

Het pand dat nu te koop wordt gesteld is het vierde in een rij van 8 geschakelde woningen, in 

principe gaat het hier over een gesloten bebouwing waarbij de garages aan elkaar zijn 

gebouwd langs de ene zijde en de woonruimtes langs de andere zijde.  Er staan zowat een 

dertigtal dezelfde woningen, al dan niet goed onderhouden. 

Er is een afstand van 5 meter van het openbaar voetpad tot aan de woning, het perceel 

bedraagt 520 m² met 10,2 meter breed aan straatzijde. Er is zo’n 150 m² bebouwd, de rest van 

de oppervlakte bestaat uit een voortuin van 50 m² inclusief oprit en een achterliggende tuin 

met aangelegd terras en 2 aparte tuinhuisjes. 

Het gelijkvloers bestaat uit een inkomhall met trap naar het verdiep, de woonruimte is 

rechthoekig en loopt over de volledige diepte van het huis, ernaast is er een kleine volledig 

ingerichte keuken met toegang tot een kleine bergruimte onder de trap. Achter de garage is er 

een wasplaats, ook toegankelijk vanuit de keuken. Het toilet op het gelijkvloers is 

toegankelijk vanuit de garage. 

Achter het huis is er een aangebouwde veranda van 28 m² met daarnaast, achter de wasplaats 

een berging en toegang tot de CV ruimte waar de stookolieketel en de bovengrondse voorraad 

tanks staan. 

Op het verdiep zijn er twee grote slaapkamers en een kleintje, met daarbij ook nog een 

afgewerkte badkamer met recent meubel en douchecel.  Een trapluik geeft toegang tot de 

bovenliggende zolder, die geïsoleerd is. 

Qua materialen bestaan de gevels uit metselwerk in rode baksteen, de daken uit een rood 

genuanceerde dakpan type Stormpan 44, de zijgevel van de garage afgewerkt met rood 

gekleurde cementleien. De vloertegels van de woonruimte werden recent vernieuwd, de 

veranda bestaat uit een dak in polycarbonaat met een open gevel naar de tuin is volledig in 

glas. 
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3.1.2 Situering 

Het huis is gelegen in een zijstraat van de Torhoutdreef, die op haar beurt uitkomt in de 

Biezenstraat 

 

 

 

Het perceel is volledig in woongebied gelegen. 
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3.1.3  Plannen 

GELIJKVLOERS VERDIEP 

 

  

VOORGEVEL ACHTERGEVEL 
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3.2  Schattingsverslag    bijlage 13 

Iedereen kan de waarde van een vast goed proberen te schatten, maar voor een verkoper is het 

aan te raden zich te wenden tot een vastgoedexpert, notaris of vastgoedmakelaar. Deze zal een 

objectieve waardebepaling opmaken van het onroerend goed, een schatting, zonder daarbij 

rekening te houden met het bedrag dat de verkopers willen voor hun onroerend goed. 

Schattingen geven echter hooguit een richting aan, een raming, de enige juiste prijs is 

uiteindelijk het bedrag dat een kandidaat koper ervoor wil betalen. Natuurlijk dient er 

contractueel een prijszetting te gebeuren, en in de verkoopsopdracht zijn er dan ook 3 

verschillende prijzen voorzien. 

Vooreerst is er de prijs waartegen het pand zal worden aangeboden, eventueel aangevuld met 

de minimum prijs die de verkoper ervoor wil.  Daarnaast is er de waarde volgens het oordeel 

van de makelaar zelf, een door de makelaar vastgestelde prijs als richtinggevend, maar boven-

al als bescherming van die makelaar tegen een eventuele onverkoopbaarheid van het pand. 

Een duidelijk bedrag bepalen is geen nattevingerwerk, het is voor de makelaar aangewezen 

een degelijke schatting uit te voeren om de waarde van een onroerend goed te bepalen. Hoe 

meer ervaring de makelaar heeft, hoe vlugger en accurater hij die waarde zal kunnen bepalen. 

  De waarde van een pand is onderhevig aan verschillende  factoren :  

- de ligging en zijn omgeving,  

- oppervlakte perceel, kwaliteit grond en inplanting 

- architecturaal uitzicht, aard en stijl van het pand 

- beschikbare woonruimte en de indeling ervan 

- gebruikte materialen en de staat ervan 

- staat van onderhoud 

- stedenbouwkundige voorschriften 

- lasten, erfdienstbaarheden, voorkooprecht 

- vergelijkbare panden in de omgeving 

- lokale situatie : socio-economische aspecten 

- ………… 

Een gedetailleerde schatting kan gemaakt worden na analyse van zoveel mogelijk factoren, en 

begint met zoveel mogelijk informatie te verzamelen ter plaatse zonder daarbij de factor tijd 

uit het oog te verliezen.  Een vastgoedmakelaar wordt veelal verondersteld een schatting 

gratis op te maken, of voor een minimale vergoeding die wegvalt bij een succesvolle verkoop. 
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Momenteel wordt de sector geteisterd door onverantwoord royale schattingen, opgemaakt 

door makelaars die toch maar de verkoopsopdracht willen binnen halen.  Soms zelfs zonder 

volledige rondgang of kennis van oppervlakte komt er een prijs tot stand die zelfs een stuk 

boven de verwachtingen van de verkoper ligt.  

Bij een schatting van een onroerend goed worden meerdere soorten waarden bekeken om een 

goede berekening te maken. Volgende waarden zijn de meest belangrijke : 

- Verkoopwaarde : te verwachten prijs bij een verkoop, waarbij de verkoper dit 

vrijwillig doet, met voldoende tijd ter beschikking, en in een stabiele markt 

- Nieuwbouwwaarde : wat zou het kosten om hetzelfde vandaag te bouwen ? 

- Grondwaarde : de waarde van de grond alleen, onbebouwd of bebouwd met een 

vermindering 

- Dagwaarde : nieuwbouwwaarde – sleet, (vetusteit) zonder daarbij rekening te 

houden met de markt, persoonlijke redenen of omgevingsfactoren. 

- Intrinsieke waarde : dagwaarde + grondwaarde 

- Venale waarde : intrinsieke waarde – economische sleet, (venaliteit), de woning 

bestaat, los van de ultieme wensen van de kandidaat koper  

Ervaring bij de beoordeling van al deze waarden is hierbij uiterst belangrijk, uiteindelijk zal 

een vastgoedmakelaar kiezen voor een bepaalde methode om de finale waarde te bepalen en 

daarbij te motiveren. 

Er bestaan veel methodes om de waarde van een vastgoed te bepalen, maar uiteindelijk heb ik 

mij beperkt tot de volgende twee methodes : 

Vergelijkende methode :  

Speelt in op de markt van vraag en aanbod, er wordt gekeken welke vergelijkbare 

panden te koop staan of in een recent verleden te koop stonden en aan welke prijs. De 

vergelijkingspunten liggen bij voorkeur in een gelijksoortige omgeving. 

Analytische methode :  

De totale waarde is een som van de grondwaarde en de nieuwbouwwaarde, 

verminderd met de vetusteit en de venaliteit, aangevuld met meerwaarden die niet 

onder de oorspronkelijke nieuwbouwwaarde zijn gerekend. 

De waarde van de panden in de vergelijkende methode moet worden geanalyseerd en de 

resultaten ervan mee verwerkt in de analytische, maar uiteindelijk vullen deze twee methodes 

elkaar aan.  
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4. Uitoefenen Opdracht 

4.1  Bijzondere Informatieplicht 

Zoals in Deel 1 vermeld is de aankoop van een huis één van de meest ingrijpende beslissing 

die door de consument wordt genomen. Daarom probeert de wetgever in het algemeen die 

consument van langs om beter wettelijk te beschermen.  De invoering van de bijzondere 

informatieplicht is daar een goed voorbeeld van en komt uit de nieuwe Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. 

Concreet komt het erop neer dat van zodra een gemeente een goedgekeurd plannen- en 

vergunningenregister heeft er met deze informatieplicht dient rekening gehouden te worden.  

Doel is een potentiële koper op de hoogte te brengen van een aantal basisgegevens met 

betrekking tot de stedenbouwkundige status van het onroerend goed. 

Voor de makelaar brengt dit een aantal plichten met zich mee die van dwingend recht zijn. De 

informatieplicht begint al van bij het maken van publiciteit omtrent de verkoop van een 

onroerend goed en is er ook bij de opmaak van onderhandse aktes. De verhuur van een 

onroerend goed en zelfs de verkoop of verhuur van op het onroerend goed gevestigde 

zakelijke rechten vallen ook onder dit toepassingsgebied. 

Iedereen die voor eigen rekening of voor rekening van derden een goed verkoopt is gehouden 

in iedere vorm van publiciteit volgende vragen te beantwoorden : 

 - is er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt  

- wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed zoals vermeld  

in het vergunningen register 

- is er voor het goed een dagvaarding en herstelvordering uitgebracht en welke 

beslissingen zijn er in de zaak genomen 

- rust er op het goed een voorkooprecht 

- is er voor het goed een verkavelingvergunning 

- is er voor de overdracht een verplichte as-built attest uitgereikt en gevalideerd. 

Het laatste punt van de as-built attesten is nog niet van kracht daar de wet nog steeds wacht op 

een uitvoeringsbesluit. De wet betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (KB 25.01.01) 

voorziet echter een Post Interventie Dossier (PID) voor alle nieuwbouw woningen en 

woningen die ingrijpend zijn verbouwd of uitgebreid na 01.05.2001. Dit PID benadert wat de 

wetgever voorziet in het toekomstige as-built attest.  

Als makelaar kan je moeilijk verwachten dat de verkoper met een totaaldossier reeds in de 

hand het kantoor binnen stapt, tenzij je al de eerste makelaar niet bent die het goed mag 

verkopen.  Daarom ook is het de taak van de makelaar om de informatieplicht na te leven en 

bijkomend een volledig verkoopsdossier samen te stellen van het pand.  
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4.2  Verkoopsdossier 

Er zijn heel wat documenten en informatie nodig om van een treffelijk verkoopsdossier te 

kunnen spreken.  Daarbij is het niet altijd duidelijk wat voor een vastgoedmakelaar nu 

verplicht is, wat eerder optioneel en dan weer de taak van een notaris is. 

Bij het aanvaarden van zijn opdracht hoort voor de vastgoedmakelaar ook de aanvaarding van 

een onderzoeksplicht.  Naast het verzamelen van een aantal documenten behelst dit ook een 

degelijk onderzoek naar de staat van het pand en de eventuele overtredingen op gebied van 

stedenbouw.  Alle eventueel betrokken partijen moeten van zijn bevindingen op de hoogte 

worden gesteld. 

Het is hierbij belangrijk om de verantwoordelijkheid van de makelaar te beschouwen.  Alles 

wat publiekelijk kan worden opgevraagd en verplicht is valt onder die verantwoordelijkheid 

en de plicht is vervuld als je als makelaar alle stappen hebt ondernomen om die informatie op 

te vragen.  

Als er in het dossier cruciale informatie ontbreekt kan dit eventueel een nietigheid inhouden 

van de compromis (onderhandse verkoopsakte).  Deze nietigheid kan absoluut zijn of relatief, 

zonder daarbij eventueel rechtsmisbruik uit het oog te verliezen. 

Hierbij dus een overzicht : 

Verplicht Optioneel 

  

EPC Eigendomstitel 

Kadastrale Legger Identiteitskaart 

Stedenbouwkundige Info Huurcontract 

Hypothecaire Staat Attest Stookolietank 

Bodemattest Basisakte  (*) 

Elektrische Keuring Info Syndicus  (*) 

Post Interventie Dossier  (***) As-Built Attest  (**) 

Verkavelingvergunning Inherente Documenten 
(*)  Bij Mede-eigendom 

(**)  Niet van toepassing zonder uitvoeringsbesluit. 

 (***) Conform KB 25.01.01 Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen 

 

In de eerste plaats is een vastgoedmakelaar een adviseur. Om deze taak naar behoren uit te 

voeren moet hij dus zoveel mogelijk informatie verzamelen. Een degelijk verkoopsdossier 

garandeert een correcte behandeling van een vastgoedtransactie en vermijdt aansprakelijkheid 

van de makelaar als het eventueel fout loopt.  

Het samenstellen van een verkoopsdossier vergt nogal wat werkzaamheden, en daarom is het 

aangewezen te werken met een checklist (bijlage 14).  Dit document toont duidelijk aan wat er 

is voorzien en wanneer welke stappen werden ondernomen, een compleet overzicht met 

andere woorden.  Het dossier behoort nadien toe aan de verkoper, die er conform de gemaakte 

afspraken verwerkt in de verkoopsovereenkomst ook zal voor moeten betalen .  
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4.2.1 Energie Prestatie Certificaat  (EPC)     bijlage 15   

Als een pand te koop of te huur wordt gesteld dient er voor dat pand een EPC voorhanden te 

zijn. Deze regelgeving werd opgemaakt conform een Europese richtlijn 

Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A, erkend door de Vlaamse 

Overheid en is 10 jaar geldig. Aan de hand van dit certificaat zouden de kopers/huurders een 

idee van de energiezuinigheid van het pand moeten hebben.  Ondertussen is het wel al 

duidelijk dat er niet altijd een verband is tussen een slechte score en de energiefactuur zelf. 

Omdat de verplichting om dit certificaat op te maken vaak dode letter bleef geldt er vanaf 1 

januari 2012 een verplichting om de EPC score te vermelden in elke vorm van publiciteit die 

gemaakt wordt voor het pand.  Het helpt niet om te vermelden “in aanvraag”, de verplichting 

is dwingend en er mag zelfs geen enkele vorm van publiciteit worden gemaakt zonder. 

Het niet naleven van deze verplichting of zelfs het niet opmaken van het certificaat kan 

aanleiding geven tot fikse boetes. 

4.2.2 Kadastrale Legger     bijlage 17 

Je zou als makelaar eens een verkoopsovereenkomst kunnen hebben met een verkoper van 

een pand zonder dat deze effectief eigenaar is van dit pand.  Om dit te vermijden kan je naast 

een eigendomstitel (zie 4.1.7) een kadastrale legger opvragen. 

Na aanvraag krijg je een uitreksel en dit bevat : 

 - de gegevens van de eigenaar(s), met adres, eventueel zakelijk recht, enz…. 

 - historiek van vorige eigenaar(s) 

- Alle andere onroerende goederen die deze eigenaar(s) bezit(ten) binnen dezelfde     

kadastrale divisie, en dit op 1 januari van het lopend jaar 

 - De aard van het goed (woning, appartement, …..) 

 - Afdeling, Sectie en perceelnummer 

 - het bouwjaar van het onroerend goed 

 - de perceeloppervlakte 

 - het kadastraal inkomen 

- lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 meter rond 

de eigendom 

 

Tot voor 2012 waren de kadastrale gegevens gemakkelijk te verkrijgen, en dit ondanks de wet 

op de Privacy, maar sindsdien wordt de wet strikt toegepast en wordt een uitreksel enkel 

gegeven aan de eigenaars zelf (of hun aangestelde) of aan partijen zonder commercieel 

belang. In Roeselare is er een lokaal kantoor van het kadaster ter inzage van de gegevens. 

Een kadastraal uittreksel kan worden aangevraagd via een formulier 434 (zie bijlage 16) of 

simpelweg gewoon online, met de elektronische identiteitskaart.  Daarom is het steeds veel 

interessanter om de verkoopsopdracht op het kantoor op te maken, of indien dit ter plaatse bij 

de verkoper is gebeurd direct erna een samenkomst op het kantoor te beleggen. Naast een 

uitprint van de identiteitskaart kan men ook daarmee inloggen op de www.myminfin.be en 

direct een uittreksel afhalen. Dit lukte hier niet, geen van beiden kent zijn pincode. 
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De kadastrale legger is niet zaligmakend, het is geen register van eigendom en is allesbehalve 

recent, daar enkel de toestand per 1 januari van het lopend jaar wordt vermeld.   

4.2.3 Stedenbouwkundige Inlichtingen   bijlage 18 

Roeselare is een ontvoogde gemeente (zie Deel 1, pagina 77),  en dit pas sedert 1 december 

2012. Daardoor kan de stad autonoom en sneller vergunnen, los van de provincie. 

Dit betekent automatisch een informatieverplichting voor de makelaar waarbij hij de steden-

bouwkundige inlichtingen moet aanvragen (zie bijlage 16) 

Deze verplichting is zoals reeds eerder vermeld geldig van zodra er voor de betrokken 

gemeente een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister bestaat en omvat de aanvraag 

van stedenbouwkundige inlichtingen. Het verkrijgen van deze inlichtingen kan op zich laten 

wachten en moet soms zelfs meermaals worden aangevraagd. 

De inlichtingen omvatten een uittreksel uit het plannenregister en het vergunningenregister en 

vermelden volgende informatie : 

 - de meest recente stedenbouwkundige bestemming (plannenregister) 

 - stedenbouwkundige vergunning(en) betreffende het pand 

 - bestaat er voor het goed een verkavelingvergunning 

 - is het pand belast met een bouwovertreding 

 - is er een voorkooprecht op het goed 

 

Bedoeling van de stedenbouwkundige inlichtingen is het weergeven van een duidelijk beeld 

voor een potentiële koper van de actuele stedenbouwkundige toestand van een onroerend 

goed.  Het ontbreken ervan als er een verplichting geldt kan aanleiding geven tot een 

nietigheid van een eigendomsoverdracht.  

Als makelaar kan je pas beginnen met publiciteit te maken voor het pand als de aanvraag van 

de stedenbouwkundige inlichtingen is opgestuurd. Bij het verkrijgen dienen de gegevens van 

ruimtelijke ordening opgenomen te worden in die publiciteit. 
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4.2.4 Hypothecaire Staat     bijlage 19 

Iedere authentieke akte van aankoop of notariële akte van aankoop (bij ondertekening binnen 

de maand) waarbij er overdracht is van een onroerend goed dient te worden overgeschreven 

op het hypotheekkantoor. Hierbij wordt de overdracht tegenstelbaar aan derden.  

Bij deze overschrijving is de hypotheekbewaarder ambtshalve verplicht om ook een 

inschrijving te nemen waarbij er verondersteld wordt dat er nog een openstaande schuld is van 

de koper ten opzicht van de verkoper. Dit geldt ook voor inschrijvingen van hypothecaire 

leningen. 

Vooraleer je als makelaar een onderhandse verkoopsovereenkomst opstelt is het nuttig en 

zelfs uiterst voorzichtig om een hypothecaire staat op te vragen. Er kunnen namelijk een 

aantal beletsels bestaan die een verkoop “voor vrij en onbelast” uiteindelijk onmogelijk 

maken.  Hoe vroeger je als makelaar die hypothecaire staat hebt, hoe vlugger je kan vermijden 

dat je nodeloos energie steekt in een in principe onverkoopbaar pand. Een hypothecaire staat 

is ook een eigendomstitel. 

De verkoop “vrij en onbelast” betekent voor de koper dat hij het goed verkrijgt zonder enige 

beletsel zoals : 

- Hypotheken 

- Belastingen (fiscale schulden, te onderzoeken door de notaris) 

- Sociale lasten (ook te onderzoeken door de notaris) 

- Stedenbouwkundige inbreuken (staat genoteerd in het hypotheekkantoor) 

- Betwistingen van eigendomsrecht 

- Bewarende beslagen door schuldeisers 

 

Het opvragen van een hypothecaire staat gebeurt via een modelformulier (zie bijlage 16) en het 

verkregen attest zal een goed beeld schetsen van de toestand waarbij het vooral belangrijk is 

na te gaan of er nog een hypotheek is gevestigd in hoofde van alle eigenaars. 

Op het onroerend goed mag er dus geen hypotheek meer rusten anders moet deze worden 

opgeheven.  Dit gebeurt door handlichting, per authentieke akte van handlichting. De kosten 

dat dit met zich meebrengt zijn voor de verkopers. Een hypothecaire inschrijving wordt steeds 

genomen voor dertig jaar en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn. 

Inzake het “vrij en onbelast” verkopen van een onroerend goed is het voor een makelaar aan 

te raden een eventueel voorschot van de kopers niet vrij te geven aan de verkoper, maar door 

te storten naar de derdenrekening van de betrokken notaris. 

4.2.5 Bodemattest      bijlage 20 

Sedert 1 oktober 1996 moet er een bodemattest worden gevoegd bij de verkoopakte van een 

onroerend goed.  Dit is ook van kracht bij een schenking , fusie en dergelijke. Dit officiële 

attest informeert de nieuwe eigenaar over de verontreinigingtoestand van de grond zodat deze 

niet voor onverwachte uitgaven voor sanering van vervuilde grond komt te staan.  
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De wet van 1995 werd vervangen door een nieuw Bodemdecreet voor bodemsanering en 

bodembescherming van 27 oktober 2006 en beoogt een duurzaam bodembeleid. Als de grond 

niet in het grondeninformatieregister is opgenomen wordt er een blanco bodemattest 

uitgereikt.  Dit betekent dat OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.  Staat de 

grond wel in het register dan moet er eerst een oriënterend bodemonderzoek worden 

uitgevoerd voor de eigendomsoverdracht. De grond is een risicogrond, met andere woorden 

grond waarop risico activiteiten werden of worden uitgeoefend die potentieel 

bodemverontreiniging kunnen betekenen. (Vlarebo lijst) 

Bij het ontbreken van dit attest kan de koper de nietigheid van de verkoop vorderen. (cassatie 

rechtspraak 24/606/11). Het attest kan worden aangevraagd bij Ovam en kost 34 euro (50 

vanaf 1/06/2013). Om dit snel te doen verlopen kan dit via het webloket : 

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/login-

josso.seam?josso_back_to=https://services.ovam.be/webloket-

bodem/bsd/josso_security_check  

Houders van een lopende rekening krijgen de aangevraagde attesten digital, en deze zijn 

volledig rechtsgeldig. (Aanvraag : zie bijlage 16) 

4.2.6 Keuring Elektrische Installatie   bijlage 21 

Vanaf 1 juli 2008 geldt de verplichting bij verkoop van een onroerend goed dat deze over een 

geldige keuring van de elektrische installaties moet beschikken.  Het keuren van elektrische 

huishoudelijke installaties is in voege sedert 1 oktober 1981 en de keuring is als er geen 

inbreuken zijn geldig voor 25 jaar.  

Beschikt het pand niet of over een verlopen keuring dan dient een keuring te worden 

aangevraagd bij een erkende organisatie zoals Vinçotte of BTV.  

Iedere elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen van het Algemeen 

Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).  Indien dit niet het geval is heeft de nieuwe 

eigenaar 18 maanden na het verlijden van de notariële akte om zijn installatie in orde te 

stellen en een nieuwe keuring aan te vragen. 

4.2.7 Eigendomstitel     bijlage 22 

Een kadastrale legger is al een aanwijzing dat iemand eigenaar is, een hypothecaire staat geldt 

als eigendomstitel, maar daarnaast is ook een bestaande notariële akte een bewijs van 

eigendom. Deze akte kan de akte van aankoop, van schenking of vereffening en verdeling van 

nalatenschap zijn. Er bestaat dan echter nog geen zekerheid dat de voorgelegde 

eigendomsakte nog steeds van toepassing is. 

De enige instantie die met zekerheid kan stellen wie eigenaar is van een onroerend goed is het 

registratiekantoor. Door rechtstreeks daar informatie in te winnen kan de vastgoedmakelaar 

onomstotelijk uitmaken of het goed wel verkoopbaar is, als met andere woorden de persoon 

die het goed wenst te verkopen weldegelijk te eigenaar is, en de enige.  Het goed kan namelijk 

in onverdeeldheid aan meerdere mede-eigenaars toebehoren waarbij ontvreemding door één 

eigenaar niet mogelijk is zonder akkoord van de overige. 
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Wie de instrumenterende notaris was en bijgevolg het origineel van de eigendomsakte 

bewaart kan men te weten komen op het registratiekantoor. Daar kunnen ook alle 

onderliggende koopaktes van een onroerend goed binnen een bepaalde periode worden 

opgevraagd.  Het registratiekantoor zal dan de betrokken notaris(sen) bevestigen. Enkel 

ondertekenaars van een document of hun rechthebbenden kunnen inlichtingen krijgen met 

betrekking tot het onroerend goed. 

In de eigendomsakte staan ook de erfdienstbaarheden en de eventuele voorkooprechten of 

wederinkooprechten. 

4.2.8 Attest Stookolietanks    bijlage 23 

Ingevolge VLAREM II moeten stookolietanks periodiek gecontroleerd worden door een 

erkend stookolietechnicus. Een goedgekeurde tank is voorzien van een groene merkplaat en 

de eigenaar krijgt een conformiteitattest.  

Het ontbreken van dit attest betekent niet de nietigheid van een eventuele onderhandse akte, 

en de koper kan omwille van het ontbreken zelfs niet weigeren om de notariële akte te laten 

verlijden, tenzij het tegendeel werd overeengekomen.  De koper koopt volgens het Burgerlijk 

Wetboek namelijk het goed in de toestand waarin het zich bevindt, met alle zichtbare en 

verborgen gebreken, en deze bepaling blijft ondanks VLAREM II perfect overeind.   

De verkoper blijft echter ingevolge het gemeen recht verantwoordelijk voor gebreken die hij 

zelf moedwillig heeft verborgen gehouden.  In dit geval kan de koper wel verhaal halen tegen 

de verkoper ter kwader trouw die wist of redelijkerwijze niet onwetend kon zijn van een 

eventueel gebrek.  

VLAREM II heeft toch impliciet een invulling gegeven aan de informatieplicht bij 

vastgoedtransacties, en daarom is het aangeraden als makelaar een clausule te voorzien en te 

zorgen voor de nodige attesten. Bij oeverloze discussies tussen de betrokken partijen zullen 

deze namelijk automatisch weer bij hem terecht komen. 

4.2.9 Inherente Documenten  

Bij een bestaand pand horen documenten. In de eerste plaats zijn dit de ontwerpplannen van 

de architect. Van een sociale woning, gebouwd in 1972 kunnen we moeilijk verwachten dat 

deze aanwezig zijn, temeer daar dit op de dag van vandaag zelfs nog niet de gewoonte is om 

bij dat soort huizen bij verkoop een plan mee te geven. 

Naast deze plannen zijn er allerlei documenten die samen gaan met de woning :  

- handleidingen keukenapparaten,  

- handleiding brander,  

- eendraadschema’s en asbuilt van elektriciteit,  

- keuringen gas en water, 

- aankoopfacturen materialen en werkzaamheden, oorspronkelijk of vernieuwd 

- attesten van onderhoud : schoorsteen, stookinstallatie, …. 

- …… 
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Het is niet altijd evident wat belangrijk is en wat niet, maar als makelaar moet je er gewoon 

aan denken om zo’n zaken te vragen aan de verkopers. Veel van de bovenstaande documenten 

zullen bovendien in de toekomst nodig zijn voor het geplande as - built dossier. 

Van de woning in de Boezingestraat weet ik dat er een handleiding ligt van de kookplaat, de 

oven en de stookoliebrander, terwijl deze van de koelkast ontbreekt. 

4.2.10 Niet van Toepassing 

Naast bovenstaande gegevens bestaan er nog andere verplichte en optionele documenten en 

informaties die aan een verkoopsdossier moeten of kunnen worden toegevoegd. 

Volgende zijn bij het betrokken goed niet van toepassing : 

- Post Interventie Dossier 

Conform het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen dienen alle 

panden nieuw gebouwd of ingrijpend verbouwd na 1 mei 2001 te beschikken over een Post 

Interventie Dossier.  Dit dossier geeft alle informatie betreffende onderhoud en eventueel 

latere werkzaamheden weer met betrekking tot het pand. Het ontbreken van dit dossier zal 

niet leiden tot de nietigheid van de verkoop, maar een notaris zal de notariële akte niet 

verlijden en de opmaak van het dossier vorderen. Het is de verkoper die in dit geval de kosten 

ervan zal betalen. 

- As-built Attest 

Er is nog geen uitvoeringsbesluit voor dit onderdeel voorzien bij de informatieplicht van de 

makelaar en bijgevolg is dit voorlopig nog dode letter.  Bedoeling van de wetgever is om met 

een attest te verzekeren dat het pand gebouwd is volgens of slechts licht afwijkt van de 

goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning(en).  

Als er niet direct een vergunning of architecturale plannen terug te vinden zijn zal dit echter in 

de praktijk moeilijk te bewerkstelligen zijn.  Ook is het nog niet duidelijk wie de wetgever 

voor de opmaak van deze attesten zal aanspreken, temeer daar ze de kostprijs ervan wil 

beperken tot 250 à 300 €.  

- Basisakte 

Bij de verkoop van een pand in mede-eigendom wordt er een deel verkocht in enige eigendom 

en een deel dat toebehoort aan alle mede-eigenaars. Het pand bevindt zich “in gemeenschap” 

en dit brengt een beperking van enige vrijheden met zich mee. De rechten van eenieder staan 

beschreven in de basisakte en in het reglement van mede-eigendom die samen de statuten van 

het gebouw vormen. 

De basisakte omvat  de beschrijving van de totale mede-eigendom (eventueel appartements-

gebouw) , de verdeling van de aandelen in de grond en de gemeenschappelijke delen van het 

gebouw, en de bijgevoegde plannen van de architect en het lastenboek. 
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- Mede-eigendom 

Bij een verkoop in mede-eigendom heb je als makelaar de plicht het verkoopsdossier aan te 

vullen met volgende informatie die bij de syndicus van het gebouw is op te vragen : 

 - Toestand Reservekapitaal 

 - Achterstallen 

 - Toestand kapitaalinbreng 

 - Eventuele gerechtelijke procedures 

 - Verslagen laatste drie Algemene Vergaderingen 

 - Recente balans. 

 

Deze informatie is verplicht toe te voegen, samen met de basisakte die handelt over de 

verdeling en het reglement van mede-eigendom die de procedures behandelt.  Eventueel kan 

ook het reglement van inwendige orde worden bijgevoegd. 

- Verkavelingvergunning 

Initieel is er in de informatieplicht voor de desbetreffende gemeentes voorzien om na te gaan 

of het onroerend goed al dan niet gelegen is in een goedgekeurde verkaveling. Dit gegeven is 

ook terug te vinden in de standaarddocumenten van het CIB, waaronder de onderhandse 

verkoopsakte en de huurovereenkomst binnen de woninghuurwet. 

De voorschriften die in zo’n verkavelingvergunning worden opgelegd zorgen er voor dat er 

uniform wordt gebouwd. De ruimtelijke ordening wordt aldus gewaarborgd.  Men kan zich 

echter hierbij afvragen wat de relevantie is van die oude vergunning tegenover de VCRO. 

Oude verkavelingvoorschriften zoals hier deze van het B-Kwartier , al meer dan 40 jaar oud 

hebben op heden geen functie meer omdat de verkaveling volledig werd uitgevoerd, (dus 

volledig werd volgebouwd) of niet meer van toepassing zijn daar vervangen door een 

bijzonder plan van aanleg of een GRS (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). 

Daarbij komt dat in die 40 jaar de voorschriften al meermaals gewijzigd of aangepast kunnen 

zijn door het marktaanbod of door de huidige eisen op gebied van comfort en energie. 

Dit heeft tot gevolg dat het oorspronkelijk doel van de verkavelingvergunning zijn functie 

verloren heeft en zelfs voor een ongelijkheid zorgt. Doordat wijzigingen soms betrekking 

hebben op een deel van de verkaveling heeft dit tot gevolg dat vergelijkbare percelen binnen 

dezelfde verkaveling verschillend worden beoordeeld wanneer een stedenbouwkundige 

vergunning wordt aangevraagd. 

Stadsbesturen kunnen dus zoals voorzien in de VCRO gebruik maken van de mogelijkheid 

om verkavelingvergunningen ouder dan 15 jaar op te heffen. 

Daarom zie ik niet in waarom je als vastgoedmakelaar energie zou steken in het proberen te 

verkrijgen van moeilijk terug te vinden verkavelingvergunningen die vooral na 40 jaar toch 

niet meer relevant blijken te zijn.  Daarbij is alle benodigde informatie omtrent het onroerend 

goed terug te vinden in de andere verkregen documenten. Wat hierbij van belang is zijn de 

rooilijnen en de zones non-aedificandi. 
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4.3  Praktische Invulling 

We hebben nu een verkoopsopdracht, het EPC is opgemaakt en de verplichte 

stedenbouwkundige inlichtingen zijn  aangevraagd, nu kunnen we beginnen met het pand te 

verkopen. 

4.3.1 Publiciteit 

Het kan nu natuurlijk zijn dat je helemaal zelfs quasi niks moet doen. Stel je voor dat er zich 

bij het voeren van publiciteit een potentiële koper meldt die interesse had getoond voor een 

ander pand dat je vroeger heb aangeboden. Deze persoon zou door mij gekend moeten zijn. 

Het eerste dat ik dus zal doen is nagaan of er in mijn bestand niet iemand zit die zou kunnen 

geïnteresseerd zijn in dit pand. Dit heet Data Mining (zie Deel 1, pagina 106). 

Bij iedere verkoopsopdracht heb je mensen die interesse hebben maar om de één of andere 

reden dan afhaken. Het komt er voor de makelaar op neer om deze potentiële klanten bij te 

houden en juist te catalogeren (zie Deel 1, Hfst 4.3.2 Informatiebeheer). Er bestaan speciale 

zoekprogramma’s voor zoals Maximmo en Fortisimmo, maar voor een startend kantoor zijn 

zo’n programma’s te duur en zelfs overbodig.  

Vanaf Dag 1, zijnde  25 oktober , vertrekken er bij mij 6 brieven naar potentiële kopers, van 4 

van hen heb ik ook een Facebook adres en via deze weg krijgen deze bijkomend nog eens 

hetzelfde aanbod.  Bedoeling is om deze mensen na het weekend, op 29 oktober dan nog eens 

telefonisch te contacteren. Wie weet is het pand dan al verkocht. 

Ondertussen steek ik om mijn publiciteitsmachine in gang, ik neem een aantal stappen om het 

pand kenbaar te maken aan de buitenwereld : 

- Publiciteitsborden : in de voortuin plaats ik diagonaal twee borden “Te Koop”, 

borden van mijn kantoor met daarop mijn contactgegevens. Op de hoek van met de 

Torhoutdreef komt er nog een publiciteitsbord met een pijl, alsook op de hoek met de 

Biezenstraat . 

- Extra gegevens : achter het raam van de woonruimte komt er bijkomend zzn 

infofiche met de publiciteit zoals deze zal gevoerd worden op de website, met daar 

zeker de EPC score bij vermeld 

- Website : het pand komt op de eigen website, alsook op Immoweb   

- Infofiche wordt ook uitgehangen in de vitrines : deze in het kantoor, zijde 

Kermisstraat, maar ook in de kijkvitrines in Hooglede en Rumbeke. 

- Verkoopsmap : : een kaft met daarin de infofiche en bijkomende informatie en 

foto’s, bedoeld om mee te geven met potentiële kopers 

- Krant : het pand komt in mijn veertiendaags publiciteitsblok in Echo 

- Open Huis Dag : als er geen of weinig interesse is voor het pand plan ik een open 

deur dag rond begin december, met dan extra publiciteit in de Weekbode 

 

Van bovenstaande stappen heb ik in dit eindwerk geen bijlagen gevoegd die tonen hoe deze 

borden, infofiches en verkoopsdossiers er gaan uitzien.  In Deel 1 Hoofdstuk 3.1 vermeld ik 

duidelijk hoe de huisstijl er zal uitzien, maar een degelijke uitwerking vraagt een 

gespecialiseerd reclamebureau. 
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4.3.2 Interesse 

Alle publiciteitskannonen zijn in stelling gebracht, nu kan je als makelaar enkel maar meer 

wachten op contacten.  De woning staat te koop voor 265 000 €, met een minimum dat door 

de verkopers wordt aanvaard van 240 000 €. 

Een korte opzoeking leert mij dat er via Immoweb zowat 100 panden worden aangeboden in 

dezelfde prijscategorie.  Daar zitten er zowat 20 % nieuwbouw woningen bij, wat een 

vertekend beeld geeft daar deze meestal gerekend zijn “zonder kosten”. 

Op 25 oktober reeds vertrekken de brieven naar de potentiële kopers die uit mijn eigen 

bestand komen. Twee personen vragen naar aanleiding bijkomende uitleg, en vanaf 4 

november begin ik telefonische oproepen te krijgen om meer informatie. 

Ieder contact kan nu niet alleen een verkoop betekenen, maar mogelijks ook een nieuwe 

potentiële klant voor een ander pand op een latere datum.  Steeds opnieuw is het belangrijk 

om de volledige gegevens van de contactpersonen te verkrijgen, te beginnen met hun naam en 

hun telefoonnummer.  Als ik zelf niet de telefoon kan opnemen is er telefoonpermanentie 

voorzien.  Deze mensen beperken zich tot het opnemen van de naam en het telefoonnummer. 

Personen die met een verborgen nummer bellen geef je sowieso geen uitleg. Zelfs al geven 

deze personen een nummer, dan haak je in en bel je ze terug op het gegeven nummer. Het is 

altijd aangenaam om betaald te geraken als men werkt, dit zal niet lukken als men zichzelf in 

de voet schiet. 

Naast de opname van de gegevens van de potentiële kopers is het ook belangrijk om te weten 

wat ze willen.  Informatie geven betreffende het te koop gestelde pand is één ding, weten wat 

de andere kant van de lijn wil is een ander.  Hierbij is het van belang om de juiste vragen te 

stellen, nadien moet die informatie worden verwerkt. 

Op 11 december kan ik een eerste plaatsbezoek doen met de familie Decuyper. Het eerste 

contact met deze mensen dateert van 12 november om nadien op 25 november bijkomende 

uitleg te vragen. Na het plaatsbezoek haken ze op 18 december af, de woning ligt boven hun 

budget. (zie informatie en opmerkingen op “klantenfiche”, bijlage 23) 

Op 14 december heb ik een tweede plaatsbezoek, ditmaal met de familie Maus, kompleet met 

de 3 kinderen. Het eerste contact met hen was op 28 november, gevolgd door een tweede 

contact op 5 december.  Na het plaatsbezoek doen deze mensen een bod van 235 000 €. Het 

bod wordt door de verkopers aanvaard op 10 januari 2013, na hun terugkomst van Florida. 

Op 28 december heb ik een derde koppel, familie Deschamp,  dat het huis wil zien, en 

ondanks het bod van de familie Maus zie ik niet in waarom ik de woning niet zou tonen.  Het 

eerste contact met de familie Deschamp dateert van 15 december, maar bij het plaatsbezoek 

krijgt ik al meteen de opmerking dat het huis te oud en te klein is. 

Na nog wat telefonische contacten krijg ik van de familie Maus het bericht op 28 januari dat 

hun krediet goedgekeurd is.  De verkoop is daarmee gerealiseerd.  Nu komt het erop aan om 

alle contacten te verwerken en te catalogeren volgens potentieel.  
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4.3.3 Feedback Eigenaar 

Wat we zoal doen om een pand te verkopen, het is voor de verkopers niet altijd duidelijk.  En 

alhoewel we uiteindelijk wel royaal betaald worden als we een verkoop realiseren is het 

duidelijk dat we als makelaar veel werk doen waarvoor we nooit zullen betaald worden als de 

opdracht niet wordt gerealiseerd. 

Het zou dus bijgevolg jammer zijn als we als makelaar ons werk goed doen en het pand 

zogezegd na het beëindigen van onze opdracht opeens toch verkocht geraakt, toevallig aan 

één van de personen waaraan jij als makelaar de nodige uitleg hebt verschaft.  

Daarom is het voorzien om als makelaar de nodige feedback te geven aan jouw opdrachtgever 

door middel van een “contact lijst”.  (zie bijlage 24) Daarop worden alle personen vermeld 

waarmee je als makelaar contact hebt gehad ten behoeve van de verkoop van het pand.  Als de 

woning aan één van die personen wordt verkocht binnen de termijn van de opdracht of binnen 

de 6 maand na beëindiging van de opdracht blijft het recht op commissie. 

Artikel 2, 12° van het KB BO stelt duidelijk dat de opdrachtgever iedere maand moet op de 

hoogte gesteld worden omtrent de uitvoering van de gegeven opdracht. Doe je dit niet 

betekent dit niet automatisch de nietigheid van de overeenkomst, maar de consument kan wel 

kosteloos opzeggen als je bijvoorbeeld na 3 maand nog geen teken van leven hebt gegeven. 

Na een eerste korte telefonische briefing op 15 november vertrekken er dus 2 lijsten naar mijn 

opdrachtgever, eentje op 5 december en eentje op 5 januari.  Op 28 januari is het pand 

verkocht en zijn de rest van de contacten voor de verkoper van geen belang meer 

4.4   Aankoopbelofte    bijlage 25 

Zoals reeds eerder gesteld is de waarde van een pand datgene wat iemand er wil voor betalen.  

Zo kan het voorvallen dat een op de markt aangeboden pand wel een geïnteresseerde koper 

vindt, maar dat de prijs voor hen wat tegenvalt. Zo ook dhr en mevr Maus, die de vraagprijs 

toch wat veel vinden. 

Hun eerste bod van 200 000 € wou ik zelfs niet noteren, tot 240 000 € willen ze niet gaan en 

uiteindelijk kloppen we af op 235 000 €.  Dit is een bedrag dat ik zonder blozen kan 

voorleggen aan mijn  opdrachtgever,  ik kan bijgevolg overgaan tot de opmaak van een 

aankoopbelofte, een aanbod tot aankoop.  Dit is hetzelfde als een verkoopoptie en ook 

hetzelfde als het gemakkelijk te begrijpen uitbrengen van een BOD.   

Dit bod wordt schriftelijk genoteerd, op alweer een standaard document verkregen via het 

CIB, het document “Aanbod tot Aankoop”.  Dit is een éénzijdige rechtshandeling uitgaande 

van een potentiële koper, en bindend voor de aangeboden prijs tot aan de overeengekomen 

vervaldag.  Het is voor de aanbieder onherroepelijk en indien hij zich niet houdt aan zijn 

contractuele verplichtingen kan hij veroordeeld worden tot het betalen van een 

schadevergoeding.  
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Het is aan de verkoper om dit bod al dan niet te aanvaarden, en dit binnen de contractueel 

voorziene termijn. Het aanvaarden van het bod heet het lichten van de aankoopbelofte. Indien 

dit gebeurt binnen de voorziene termijn is er een verkoop. 

Bij deze aankoopbelofte hoort als bijlage de volledige onderhandse verkoopsovereenkomst te 

worden gevoegd, met al de wettelijk vereiste bijlagen en inlichtingen. 

Contractueel gezien is een aankoopbelofte hetzelfde als een verkoopbelofte, die uitgaat van de 

verkoper van het pand.  Er bestaat ook zoiets als een gekruiste belofte, een wederzijdse 

verkoop- en aankoopbelofte, waarbij tijdens een eerste periode de ene partij kan lichten 

(aanvaarden), gevolgd door een tweede periode waarbij de tweede partij kan lichten. 

Een optie vermeld altijd duidelijk een termijn anders zou ze eeuwig durend zijn. Als er dan 

toch geen termijn is vermeld kan deze toch worden ingekort door de begunstigde nog veertien 

dagen de tijd te geven via een ingebrekestelling per aangetekend schrijven. 

4.5   Onderhandse verkoopsovereenkomst bijlage 25 

Van zodra er akkoord is over zaak en prijs is er een verkoop. Deze onderlinge overeenkomst 

is onderworpen aan de gekende vier vereisten om geldig te zijn, namelijk : 

 - Toestemming zonder wilsgebreken 

 - Bekwaamheid 

 - Een bepaald voorwerp 

 - Een geoorloofde oorzaak.  (zie pagina 150) 

 

Mondelinge akkoorden zijn echter moeilijk te bewijzen en daarom maken we een schriftelijk 

akkoord op, een onderhandse akte of het beter gekende compromis. Ook hier weer gebruiken 

we het standaard document van het CIB omwille van de juridische juistheid ervan. Eens alle 

betrokken partijen de onderhandse akte hebben getekend zijn ze onherroepelijk verbonden. 

Wettelijk gezien is er bij onderling akkoord ook onmiddellijk een eigendomsoverdracht, maar 

zoals het gebruikelijk is wordt die overdracht uitgesteld tot betaling van de volledige 

koopsom bij notariële akte. De koper komt overeen om 10 % van de koopsom als voorschot te 

betalen op de derdenrekening van het kantoor.  

4.5.1 Identificatie partijen en voorwerp 

-  Identificatie betrokken partijen 

De overeenkomst start met het vermelden van alle gegevens van de betrokken partijen. Eerst 

komen de gegevens van de vastgoedmakelaar die de overeenkomst tot stand heeft gebracht; 

daarna de overdragende partijen die verder worden vermeld als “de verkoper(s)”, en dan de 

verwervende partijen die verder vermeld worden als “de koper(s)”.  De haakjes blijven staan, 

anders moeten ze overal in de compromis weg. 
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- Voorwerp van de overeenkomst 

De overeenkomst heeft een bepaald voorwerp, namelijk een onroerend goed.  De ligging en 

het perceel met zijn kadastrale gegevens worden beschreven, en hierbij is er ook de 

mogelijkheid om gewag te maken van eventueel meeverkochte roerende goederen. 

4.5.2 Algemene Bepalingen 

- Art. 2 : Hypothecaire Toestand        

Het goed dient vrij en onbelast te worden verkocht, er is met andere woorden geen 

belemmering voor de verkoop, en dit moet zo zijn bij het verlijden van de notariële akte. De 

hypothecaire staat werd aangevraagd en verkregen, en er zijn bij ondertekening van de akte 

geen openstaande schulden gekend.  De notaris heeft echter een bijkomende onderzoeksplicht. 

- Art. 3 : Staat van het goed         

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, en dit zonder waarborg van maat 

of oppervlakte en met alle zichtbare en verborgen gebreken.  Ook de juistheid van de 

kadastrale gegevens is zonder waarborg. 

Hier moet er echter enige nuance worden aan gegeven. De verkoper blijft namelijk ingevolge 

het gemeen recht verantwoordelijk voor gebreken die hij zelf moedwillig heeft verborgen 

gehouden.  In dit geval kan de koper wel verhaal halen tegen de verkoper ter kwader trouw 

die wist of redelijkerwijze niet onwetend kon zijn van een eventueel gebrek.   

De vastgoedmakelaar draagt dezelfde verantwoordelijk maar die is in praktijk moeilijk te 

bewijzen. 

- Art. 4 : Lasten , erfdienstbaarheden en gemeenschappen   

Volgens artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek is een erfdienstbaarheid een last op een erf 

gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort. Het is een 

zakelijk recht en vindt zijn ontstaan (art. 639 B.W.) : 

 - ofwel uit de natuurlijke ligging van de erven 

 - ofwel door de wet opgelegd 

 - ofwel door overeenkomst 

 - ofwel door bestemming van de huisvader 

 

In het verkoopsdossier zitten er genoeg stukken zoals onder andere de eigendomstitel en de 

kadastrale legger om met zekerheid te kunnen stellen dat er geen erfdienstbaarheden rusten op 

het onroerend goed. 

- Art. 5 : Overdracht Eigendomsrecht     Art 5 

De verkoper verklaart hierbij dat hij weldegelijk de eigenaar is van het pand en dat er geen 

overdrachtsbeperkingen zijn.  Zoals reeds eerder vermeld is de bekwaamheid de regel, en de 

onbekwaamheid de uitzondering maar deze is moeilijk na te gaan.  
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Ook ander beperkingen zoals schuldbemiddeling en schulden zijn moeilijk te achterhalen 

voor een vastgoedmakelaar, maar dit punt wordt behandeld door de notaris. 

Hierbij verkaart de verkoper ook dat het goed niet bezwaard is met een recht van voorkoop, 

voorkeurrecht of recht van wederinkoop.  

 -  Voorkooprecht 

Het recht van voorkoop is een wettelijk of contractueel recht die de houder ervan de 

mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die worden verkocht aan te kopen  bij voorkeur 

boven ieder ander persoon. Bij het uitoefenen van dit recht verwerft de houder in de plaats 

van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen en dit tegen de prijs en de 

voorwaarden van de kandidaat-koper. 

De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een voorkooprecht ten behoeve van de 

realisatie van hun opdracht van openbaar nut. 

In een gebied waar voorkooprecht speelt mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de 

begunstigden van dit recht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen. Om 

absoluut zeker te zijn kan men informatie halen bij de Grondbank van de Vlaamse 

Landmaatschappij, waar men alle wettelijke (decretale) voorkooprechten sedert 01.08.07 

moet melden. 

 -  Voorkeurrecht 

Een voorkeurrecht is een recht die aan de houder ervan de mogelijkheid geeft om als eerste 

een bod te doen op een te koop aangeboden onroerend goed. De verkoper is verplicht om de 

houder ervan de kans te geven zijn recht uit te oefenen, maar is niet verplicht om dit bod te 

aanvaarden. 

Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet de nietigheid 

tot gevolg van de verkoopsovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht is gesloten 

tenzij de koper aansprakelijk is wegens derdemedeplichtigheid. 

 - Recht van Wederinkoop 

Dit is het recht van de oorspronkelijke verkoper om een  onroerend goed terug voor zichzelf 

te kopen. Bij het uitoefenen van dit beding moet hij dan niet alleen de koopprijs vergoeden 

maar ook de wettig gemaakte kosten van de koop, de noodzakelijke herstellingen alsook de 

herstellingen die de waarde van het goed vermeerderd hebben ten bedrage van die 

vermeerdering.  

Bij het voldoen van deze verplichtingen bekomt hij het goed terug, vrij van alle lasten en 

hypotheken waarmee de koper het mocht hebben bezwaard. Verhuringen door de koper 

zonder bedrog aangegaan moet hij echter eerbiedigen. 

Het recht van wederinkoop is slechts van toepassing wanneer het duidelijk in de 

oorspronkelijke onderhandse verkoopsovereenkomst is opgenomen in de vorm van een 

ontbindende voorwaarde. 
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Ondanks het feit dat het hier gaat over rechtsleer die dateert van 1804 en rechtstreeks uit de 

Code Civil komt wordt ze vaak gebruikt door sociale bouwmaatschappijen en openbare 

besturen. 

Onder artikel 5.3 vinden we hierbij ook het uitstellen van overdracht van eigendom tot aan het 

verlijden van de notariële akte. 

Uiteraard kan je niet verkopen wat je niet bezit, en dit is geldig voor de aan de 

nutsmaatschappijen toebehorende leidingen en meters. 

- Art. 6 : Genot          

Deze rubriek gaat over het al dan niet verhuurd zijn van het pand en de eventuele bewoning 

van de verkoper van het pand.  Het pand is niet verhuurd en wordt ook door geen enkele 

eigenaar bewoond. 

Het genot kan eventueel ook worden ingeperkt door eventuele onteigeningsbesluiten of 

hangende geschillen of vorderingen tegen of door derden met betrekking tot het onroerend 

goed. 

- Art. 7 : Brandverzekering        

De verplichting om het goed voldoende te verzekeren tegen brand blijft van kracht voor de 

verkoper en dit tot en met de dag van het verlijden van de notariële akte.  In principe zal 

diezelfde brandverzekering nog 3 maand na die datum doorlopen. 

- Art. 8 : Belastingen         

Op ieder onroerend goed rusten er belastingen en taksen.  Bij een eigendomsoverdracht 

kunnen de partijen de verdeling ervan onderling overeen komen. 

 - Onroerende voorheffing 

Deze voorheffing en alle andere belastingen en taksen met betrekking tot het onroerend goed 

worden door de koper gedragen vanaf het verlijden van de notariële akte of eventueel vroeger 

bij de ingenottreding van de koper . 

 - Verhaalbelasting 

Dit zijn gemeentebelastingen bedoeld om de kosten voor bepaalde werken te verhalen op de 

personen die er het genot van hebben. Dit zijn in het algemeen uitrustingswerkzaamheden 

zoals de aanleg en de verbetering van wegen, riolen en trottoirs. 

 - BTW Stelsel 

 Het geschied hier de verkoop van een bestaande woning en valt bijgevolg niet onder een 

verkoop onder BTW stelsel. Dit geld namelijk voor nieuwbouw woningen waar er vroeger 

registratierechten werden gegeven op de grond en 21 % Btw op de constructie. 
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Sedert 2011 is er een nieuwe regeling van kracht voor “nieuwe” woningen waarbij er 21 % 

BTW verschuldigd is op zowel de constructie als de grond als deze gelijktijdig en tezamen 

door dezelfde eigenaar worden verkocht.  Dit komt neer op 11 % meer belasting op de grond 

en bijgevolg werken de bouwpromotoren met twee verschillende vennootschappen  om deze 

meerkost te vermijden. 

Het begrip “nieuw” is echter ruimer te interpreteren. Ook volledig gerenoveerde huizen 

kunnen door het lokaal registratiekantoor van de belastingen beschouwd worden als nieuw, 

waarbij er natuurlijk voor de renovatiewerken zelf het tarief van 6 % geldt. Voor de aankoop 

van een sociale woning geldt een Btw-tarief van 12%.  

Een pand dat nieuw is blijft dit tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het 

jaar dat er bezit of gebruik van werd genomen. Voor een koper kan dit interessant zijn als hij 

dus binnen die periode het huis weer verkoopt omdat hij dan onder het stelsel van de BTW 

valt en deze kan terug recupereren. Zo kan hij desgevallend zelfs de woning goedkoper 

aanbieden dan in het geval registratie zou verschuldigd zijn. 

 - Registratierechten 

De verkoop valt onder het stelsel van de Registratierechten, en conform de samenstelling van 

het gezin komt de familie Maus in aanmerking voor klein beschrijf van 5%.  De abattementen 

en meeneembaarheid worden behandeld in punt 4.5.3  

 - Leegstand 

Het huis staat niet in het register van de leegstaande gebouwen en is niet opgenomen in de 

inventaris van ongeschikte, onbewoonbare of verwaarloosde gebouwen (verkrotting) .  Er is 

dus geen heffing dienaangaande 

- Art. 9 : Wettelijke bepalingen       

Om een geldige verkoopsovereenkomst te hebben dienen er een aantal wettelijke bepalingen 

in de onderhandse akte te worden opgenomen om te vermijden dat achteraf één van de 

partijen de ongeldigheid van de overeenkomst zou inroepen. 

 - Bodemdecreet 

Sedert 1 oktober 1996 moet er een bodemattest worden gevoegd bij de verkoopakte van een 

onroerend goed.  Dit is ook van kracht bij een schenking , fusie en dergelijke. Dit officiële 

attest informeert de nieuwe eigenaar over de verontreinigingtoestand van de grond zodat deze 

niet voor onverwachte uitgaven voor sanering van vervuilde grond komt te staan.  

De wet van 1995 werd vervangen door een nieuw Bodemdecreet voor bodemsanering en 

bodembescherming van 27 oktober 2006 en beoogt een duurzaam bodembeleid. 

Een kopij van het op 15  november verkregen bodemattest is toegevoegd. 
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 - Vlaamse Wooncode 

Per decreet werd vastgelegd dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Daartoe moet de 

beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 

woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. 

Enerzijds schept het Vlaams woonbeleid de voorwaarden voor de verwezenlijking van dit 

recht binnen de perken van de beschikbare kredieten en anderzijds waken de gemeenten over 

de kwaliteit inzake veiligheids-, gezondheids- en woonkwalitietsnormen.  Concreet betekent 

dit dat een woning onbewoonbaar kan worden verklaard indien ze niet meer voldoet of 

ernstige gebreken vertoont. 

 - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

Roeselare is een ontvoogde gemeente, met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister 

en bijgevolg geldt de informatieplicht.  De stedenbouwkundige inlichtingen werden op 25 

oktober aangevraagd en op 24 november verkregen.  

Het pand beschikt over een stedenbouwkundige vergunning en is gelegen in woongebied in 

een goedgekeurde verkaveling. Er zijn voor dit pand geen dagvaardingen uitgebracht en er is 

geen voorkooprecht. 

Voor het betreffende onroerend goed zijn er geen stedenbouwkundige overtredingen bekend. 

Met de nieuwe VCRO zijn bouwmisdrijven verjaard na 5 jaar, tenzij het gaat om 

overtredingen in natuurgebied. Een pand met een stedenbouwkundige inbreuk kan worden 

verkocht, maar dan met een attest van die inbreuk, bijgevoegd bij de onderhandse akte. 

Het goed is niet getroffen door een rooilijn.  Dit is een grens tussen het openbaar en het 

privaat domein en is bedoeld om het openbaar domein de nodige ruimte te laten die het op die 

specifieke plaats nodig heeft zonder daarbij verhinderd te zijn door enig bouwwerk. 

De partijen nemen ook kennis van artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de VCRO. Deze twee artikels 

gaan specifiek over welke werkzaamheden betreffende het onroerend goed een 

bouwvergunning vereisen en welke enkel onderworpen zijn aan een meldingsplicht.  

Daarnaast zijn er nog een aantal vrijgestelde handelingen. Bijgevoegd bij deze onderhandse 

verkoopsovereenkomst is een bijlage met de twee artikels, maar het is veel overzichtelijker 

om deze materie te raadplegen op de website : 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/tabid/13904/Def

ault.aspx  

 - Decreet natuurbehoud 

Het Natuurdecreet, zoals dit decreet vaak wordt genoemd, is de centrale juridische basis van 

het natuurbeleid in Vlaanderen.  

Het decreet is opgebouwd aan de hand van een zestal luiken : 

- Algemene doelstellingen van het natuurbeleid.  
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- Het horizontale natuurbeleid: het natuurbeleid dat algemeen en overal van toepassing is, 

zoals de zorgplicht en de natuurtoets.  

- Gebiedsgericht beleid. Dit gaat over de bescherming van gebieden met een hoge 

(toekomstige) waarde voor de natuur zoals het Vlaams Ecologisch Netwerk, de Speciale 

Beschermingszones en de natuurreservaten via allerhande instrumenten zoals de aankoop van 

terreinen, de subsidiëring van het beheer van reservaten, de passende beoordeling in Speciale 

Beschermingszones, natuurinrichting en natuurrichtplannen.  

- Soortgericht beleid.  

- Samenwerking met doelgroepen en andere overheden; een voorbeeld hiervan zijn de 

regionale landschappen. 

- Een aantal algemene en klassieke zaken zoals de officiële structuren van het natuurbehoud, 

zoals de Vlaamse Hoge Raad voor het Natuurbehoud en het Instituut voor Natuur en 

Bosonderzoek. 

 -  Bosdecreet 

Het Bosdecreet is sinds 13 juni 1990 de wettelijke basis voor het Vlaamse bosbeleid en –

beheer en geldt zowel voor openbare bossen als bossen in privébezit. De nadruk ligt op de 

bescherming en het duurzaam gebruik van het bos. Het decreet erkent formeel de 

meervoudige functies die bossen vervullen. 

Met dank aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 - Decreet Monumenten en Landschappen 

Dit decreet van 3 maart 1976 regelt de bescherming, instandhouding, het onderhoud en herstel 

van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

 - Stookolietanks 

De woning heeft 3 bovengrondse stookolietanks, elk voorzien van een groene dop, wat 

betekend dat ze beschikken over een conformiteitattest.  Deze attesten werden op 5 november  

na het nodige zoekwerk verkregen van de eigenaars en worden bijgevoegd. 

 -  Post Interventie Dossier 

Dit dossier dient enkel voorhanden te zijn voor woningen die na 01 mei 2001 nieuw werden 

gebouwd of grondig en ingrijpend werden verbouwd. Dit is niet van toepassing bij dit pand. 
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 - Keuring Elektrische Installatie 

Het pand had geen keuring, de oorspronkelijke installatie dateert uit 1972 maar werd 

ondertussen volledig vernieuwd en volgens de uitgevoerde keuring conform bevonden.  De 

keuring wordt bijgevoegd aan deze onderhandse verkoopsovereenkomst. 

 - EPC 

De benodigde gegevens voor de opmaak van het EPC werden opgenomen tijdens het bezoek 

op 22 oktober en dit certificaat was dus al beschikbaar bij ondertekening van de 

verkoopsopdracht op 24 oktober. 

 - Wonen in eigen streek 

“Wonen in eigen streek” is een maatregel die ervoor zorgt dat nieuwe bouwgronden en 

woningen in een woonuitbreidingsgebied enkel nog mogen worden verkocht aan kopers die 

een voldoende nauwe band met die streek kunnen aantonen. 

Op 1 september 2012 is een nieuwe lijst van gemeenten opgemaakt waar de maatregel 

“wonen in eigen streek” van kracht is.  Om de drie jaar past de Vlaamse Regering de lijst aan. 

Roeselare staat daar voorlopig nog niet op en het gaat hier over een bestaand pand, dus is dit 

decreet hier niet van toepassing. 

Dit omstreden decreet werd onlangs door het Europees Hof van Justitie onwettig bevonden 

omwille van de beperking van de fundamentele rechten van kopers en huurders.  Ook het 

gelijkheidsprincipe wordt hierbij geschonden maar het Grondwettelijk Hof heeft zich daar 

voorlopig nog niet over uitgesproken.  Nog wat huiswerk voor Freya dus. 

 - Waterbeleid 

Met de klimaatsverandering en de inname van steeds meer open ruimte was er nood aan een 

rationeel beleid inzake water. Het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 vormt 

daarbij het juridisch kader. Dit betekent concreet dat conform het uitvoeringsbesluit 

“watertoets”  het bouwen in gebieden met overstromingsgevaar niet meer zal vergund 

worden. Daarnaast geeft het uitvoeringsbesluit “financiële instrumenten” mogelijkheden voor 

onteigening ten algemene nutte, het recht op voorkoop, de aankoopplicht en de 

vergoedingsplicht. 

In het kader van de opmaak van het schattingsverslag is gebleken dat het pand gelegen in het 

gebied van het mandelbekken, maar niet overstromingsgevoelig.  

- Art. 10 : Kosten         

Bij de verkoop van een vastgoed zijn er naast de prijs van het pand zelf ook heel wat kosten 

die worden gemaakt.  Het is niet altijd evident wie welke kosten zal dragen en daarom zijn 

deze in de onderhandse verkoopsovereenkomst nog eens opgesomd en verdeeld. 
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Naast het “vrij en onbelast” zijn van een vastgoed is het de bedoeling dat de verwerver van 

het onroerend goed duidelijk zicht heeft op datgene wat hem de aankoop in zijn totaliteit zal 

kosten.  Daarom is het verboden om kosten die uitdrukkelijk door de verkoper moeten worden 

gedragen door te schuiven naar de koper. 

- Art. 11 : Notariskeuze         

Al vanaf de onderhandse verkoopsovereenkomst kan de keuze voor de instrumenterende 

notaris worden vastgelegd.  Meestal zal dit de notaris zijn van de verkoper, maar als er geen 

duidelijke voorkeur bestaat bij de verkoper of de koper is het dan vaak de vastgoedmakelaar 

zelf die de notaris vastlegt.  

De verkoop gebeurt onder opschortende voorwaarde, en het verlijden gebeurt uiterlijk 4 

maand na het vervullen van die opschortende voorwaarde. 

In dit artikel wordt ook bepaald dat de commissie en de kosten van de vastgoedmakelaar van 

het voorschot mogen worden afgehouden, en het saldo dan aan de notaris wordt overgemaakt, 

dit uiteraard kort voor het verlijden van de akte. 

Als vastgoedmakelaar kan je twijfelen of het nuttig is om aanwezig te zijn bij het verlijden 

van de notariële akte. Bij een degelijke behandeling van een eigendomsoverdracht betekenen 

de betrokken patijen echter een niet te versmaden mond aan mond reclame.  Ook de notaris 

zelf heeft misschien nog een tip, tenslotte heb je voor hem heel wat werk bespaard.  

- Art. 12 : Prijs          

Pas hier in de compromis wordt de prijs vermeld, wat uiteindelijk wel redelijk ver achteraan 

is.  De verkoopprijs is getypt het bedrag voluit en in cijfers, maar daarnaast nog eens zelf 

geschreven door de verwervende partijen  en  geparagrafeerd door alle partijen. 

De modaliteiten van de betaling van het voorschot en het saldo worden hierbij bepaald, alsook 

nog maar eens de wijze waarop de vastgoedmakelaar zal betaald worden. 

Er staat nog een belangrijke opmerking in omtrent de wet ter bestrijding van de witwas maar 

geen enkel bedrag wordt hier cash betaald. Als vastgoedmakelaar heb je meldingsplicht. 

- Art. 13 : Vastgoedmakelaar        

Mocht het betaalde voorschot niet voldoende zijn om de vastgoedmakelaar te betalen geeft de 

verkoper hierbij opdracht aan de instrumenterende notaris om het verschuldigd saldo af te 

houden op de koopsom en uit te betalen. 

De taak van de makelaar bestaat er in om de partijen te begeleiden bij de opmaak van de 

onderhandse verkoopsakte, en in het belang van beide partijen te “adviseren”. Daarbij zorgt 

hij dat alle vereiste documenten aanwezig zijn.  Hij heeft echter geen mandaat om namens de 

verkoper te ondertekenen en dit wordt nog eens duidelijk gesteld ten opzichte van de koper. 
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- Art. 14 : Sancties         

Het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst verbindt de partijen onherroepelijk. Mocht 

één der partijen laattijdig zijn dan is hij een nalatigheidinterest verschuldigd, gaat de 

overeenkomst door zijn schuld niet door dan pleegt hij in wezen contractbreuk en dient hij 

een schadevergoeding te betalen of kan zelfs de gedwongen uitvoering worden nagestreefd.  

Juridisch gezien kunnen de nalatigheidinterest of een schadevergoeding gemilderd worden. 

Het blijft in geval van problemen aan te raden om minnelijk overeen te komen, maar het staat 

onomstotelijk vast dat als één partij een fout begaat de andere daarbij schade heeft.  Indien de 

overeenkomst wordt ontbonden geeft dit ook voor de vastgoedmakelaar gevolgen. 

Deze heeft namelijk zijn werk gedaan en heeft dus recht op zijn commissie.  Als er een 

voorschot werd gestort zal die vaak dienen als schadevergoeding en zal daarvan eerst de 

makelaars zijn commissie en zijn kosten worden afgehouden.  Hierbij is er van 10 % 

schadevergoeding opeens maar 6,37 % meer over als de koper in gebreke is, en wordt die 

13,63 % als uitzonderlijk de verkoper in gebreke is.  

De verkoopsovereenkomst kan ook minnelijk worden ontbonden waarbij deze ontbinding 

samen met de opgemaakte verkoopsovereenkomst ter registratie wordt aangeboden.  Er zal 

twee maal 10 € algemeen vast recht dienen te worden betaald, maar daarmee is de verkoop 

wettelijk ontbonden, zonder dat daarmee de vastgoedmakelaar zijn recht op commissie 

verliest want in wezen was er een verkoop. 

De fiscale gevolgen van deze sancties mogen ook niet uit het oog worden verloren. 

4.5.3 Bijzondere Bepalingen 

- Art. 1 : Clausule van Opschortende Voorwaarde     

De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van 

een lening. Er bestaat bij ondertekening op 10 januari in feite nog geen overeenkomst, deze 

wordt opgeschort tot aan de realisatie van de voorwaarde.  

Het pand is echter wel van de markt gehaald, en kan bijgevolg niet aan iemand anders worden 

verkocht.  Daarom wordt er ook een termijn vermeld waarbij er een redelijke tijd wordt 

voorzien om de opschortende voorwaarde te kunnen realiseren.  Veertig dagen moet in dit 

geval ruim voldoende zijn, als de kopers binnen deze periode geen lening weten te vinden 

gaan ze dat waarschijnlijk nooit vinden.  

Het bedrag van de lening staat ook vermeld.  Het zou kunnen dat de kopers nog 180 000 € van 

de koopsom te kort komen, maar meteen ook plannen om eventueel al bepaalde werken uit te 

voeren en daarom meer vragen aan hun bank.   Het benodigde bewijs van niet vervullen van 

de opschortende voorwaarde moet weldegelijk gaan over het oorspronkelijke bedrag.  

Er kunnen nog opschortende voorwaarden worden toegevoegd, maar het verkrijgen van een 

lening is de meest voorkomende. 
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Bij een ontbindende voorwaarde is er wel een overeenkomst, maar deze wordt retroactief 

ontbonden bij het vervullen van de voorwaarde, de toestand wordt hersteld in zijn vroegere 

toestand alsof er nooit geen overeenkomst heeft bestaan. Hier heeft de makelaar wel recht op 

zijn commissie, en deze overeenkomst is weldegelijk onderworpen aan registratie. 

Welke voorwaarden er ook worden gebruikt, het moet steeds duidelijk worden vermeld of het 

nu gaat over een opschortende dan wel een ontbindende voorwaarde. 

4.5.4 Registratierechten 

Registratie is een formaliteit bestaande in het afschrijven, ontleden of vermelden van een akte 

of van een geschrift, door de ontvanger der registratie, in een hiertoe bestemd register of op 

elke andere informatiedrager bepaald door de Koning. 

Daar moeten rechten worden op betaald die kunnen gecatalogeerd worden onder de indirecte 

belastingen. Registratierechten zijn een gewestelijke belasting die de Staat heft bij de 

registratie van een akte of geschrift in een register. 

De volgende lijst geeft enkele voorbeelden van akten of geschriften die moeten worden 

geregistreerd: 

• notariële akten 

• huurcontracten 

• de akten en processen-verbaal van gerechtsdeurwaarders 

• de arresten en vonnissen van de Belgische hoven en rechtbanken 

• de akten die betrekking hebben op de onroerende goederen die zich in België 

bevinden 

• de akten die in het buitenland worden verleden, met het oog op het inbrengen van 

goederen bij Belgische bedrijven met rechtspersoonlijkheid 

De registratie omvat: 

• het innen van belasting (de registratierechten) 

• het toekennen van een vaste datum aan de onderhandse akten (dus zonder tussenkomst 

van een notaris) 

• het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op personen en hun vermogen. 

Op basis van deze informatie kan de administratie in bepaalde gevallen allerlei 

inlichtingen leveren. Zo kan men bijvoorbeeld op het bevoegde registratiekantoor te 

weten komen wie eigenaar is van een bepaald goed, en op grond van welke titel. 

Het bewijs van de registratie is de vermelding die op de akte of het geschrift wordt 

aangebracht. Deze vermelding bevat: het kantoor, de datum van de registratie, de verwijzing 

naar het register, het aantal bladen en het aantal vermeldingen in de kant van de akte, en de 

geïnde bedragen. Er is slecht 1 origineel, de rest wordt gemarkeerd als “kopie”. 

Bij de overdracht van een vastgoed moeten de onderhandse verkoopakten ter registratie 

worden aangeboden uiterlijk 4 maand na het verlijden, de notariële akte binnen de 15 dagen. 

Diegene die registreert zal gehouden worden om de registratierechten te betalen, voor een 

eigendomsoverdracht van onroerend goed een evenredig recht van 10 %. 
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Vanuit een sociaal standpunt en ten behoeve van een grotere mobiliteit heeft de wetgever 

enkele maatregelen voorzien waarbij dit evenredig recht wordt terug gebracht naar 5 %, of 

waar er verminderingen zijn van de heffingsgrondslag of waar er een meeneembaarheid is. 

-  Klein Beschrijf 

Er bestaat zoiets als een “bescheiden woning” en bij aankoop van zo’n woning kan men 

genieten van het verminderd registratierecht van 5 %. 

Om daarvan te kunnen genieten moet men aan volgende voorwaarden voldoen : 

- geen andere woning bezitten in volle of naakte eigendom (in België).  Uitzondering hierbij 

zijn de onroerende goederen die men heeft geërfd in rechte lijn. 

- Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van alle onroerende goederen die beide 

partners in gemeenschap bezitten mag niet meer zijn dan : 

 - 745 € met minder dan 3 kinderen ten laste 

 - 845 € met 3 of 4 kinderen ten laste 

 - 945 € met 5 of 6 kinderen ten laste 

 - 1045 € met meer dan 6 kinderen ten laste 

- het domicilie dient binnen de 3 jaar te worden gevestigd op het adres van het verworven 

onroerend goed en er moet een minimum onafgebroken bewoning zijn van 3 jaar. 

De woning in de Boezingestraat 66 heeft een KI van 785 €, maar de familie Maus heeft 3 

kinderen ten laste, dus is het klein beschrijf van toepassing. 

- Abattement 

Een abattement is een vermindering van de heffingsgrondslag en bijgevolg automatisch een 

vermindering van het te betalen registratierecht 

Er zijn 3 verschillende abattementen : 

- Gewoon abattement : een vrijstelling van heffing van de eerste 15 000 €, onderworpen aan 

een aantal voorwaarden. 

- Verhoogd abattement : een bijkomende vrijstelling wanneer de kopers een financiering 

aangaan met een hypothecaire inschrijving.  De vrijstelling is als dusdanig dat er een korting 

is van 1000 € op de te betalen registratierechten 

- Renovatie abbatement : staat het huis op de lijst van de leegstand dan is er een bijkomende 

vrijstelling van 30 000 €. 

- Meeneembaarheid 

Om de mobiliteit binnen Vlaanderen te verhogen is er de meeneembaarheid in het leven 

geroepen.  Reeds betaalde registratierechten kunnen in mindering gebracht worden van te 

betalen rechten bij een nieuwe aankoop. 
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Voorwaarden voor deze meeneembaarheid zijn : 

- geldt enkel voor natuurlijke personen 

- het moet gaan over de hoofdverblijfplaats 

- beide onroerende goederen bevinden zich in Vlaanderen (verkocht en aangekocht goed) 

- het verkochte goed wordt een hoofdverblijfplaats voor de koper van het goed 

- de termijnen van 2 en 5 jaar dienen te worden gerespecteerd 

- de aankoop moet zuiver zijn 

Het absolute maximum bedrag van meeneembaarheid bedraagt 12 500 €, dit per verrichting 

en het wordt bij meerdere kopers procentueel opgesplitst volgens hun aandeel in de koop. 

Enkel het bedrag dat al eens werd betaald en in aanmerking komt voor meeneembaarheid kan 

worden afgetrokken.  

Al naargelang de datums van verkoop en aankoop van de onroerende goederen zijn er twee 

soorten meeneembaarheid : 

- door verrekening : het eerste goed wordt eerst verkocht en daarna wordt er een nieuw 

onroerend goed gekocht 

- door teruggave : naast de eigen woning wordt er een tweede gekocht.  De betaalde 

registratierechten op deze woning worden na verkoop van de eerste binnen de voorziene 

termijn terug gegeven. 

Als men over een meeneembaarheid beschikt kan men dat niet combineren met een 

abattement.  Het vergt een kleine rekenoefening om te bepalen welke formule het goedkoopst 

uitkomt om dan te kiezen voor het ene of het andere. Een renovatie abattement kan echter wel 

samen met meeneembaarheid.  

De registratierechten worden gegeven op de verkoopwaarde van het onroerend goed.  De 

administratie hoeft geen rekening te houden met de prijs die de partijen ogenschijnlijk zijn 

overeen gekomen maar kan zelf die waarde bepalen. Het is dus mogelijk dat er meer 

registratierechten zullen moeten worden betaald dan datgene dat vermeld staat in de 

onderhandse verkoopovereenkomst. 

In dit geval gaat de registratie ervan uit dat de waarde hoger is dan datgene de partijen 

onderling zijn overeengekomen. Hoe die lagere waarde tot stand is gekomen kan door de 

registratie op 2 manieren worden beschouwd : 

- prijsbewimpeling : er is een deel “in het zwart” betaald met de bedoeling van de partijen 

om de Staat te benadelen. De overeengekomen prijs wordt officieel plots veel lager.  Dit geeft 

voor de verkoper een voordeel op gebied van een eventuele belasting op de meerwaarde, en 

voor de koper een voordeel op gebied van de te betalen registratierechten. 

- tekortschatting : het pand is onder zijn waarde verkocht, om welke reden dan ook.  

De bewijslast ligt bij de registratie, en om de prijs van het onroerend goed te bepalen zullen 

zij werken met referentiepunten, vergelijkbare panden in de nabije omgeving waarvan zij 

menen over de correcte prijs te beschikken. Bij een prijsbewimpeling zullen de boetes hoger 

liggen dan bij een tekortschatting, maar de partijen kunnen verhaal halen tegen een door de 

registratie hoger gestelde heffingsgrond. 
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Boetes kunnen worden vermeden met een Pro Fisco verklaring, waarbij de kopers stellen dat 

ze het pand hebben verworven aan een prijs beneden de waarde, daarbij vermeldend de in hun 

ogen correcte waarde van het onroerend goed. Het kan uiteraard zijn dat het pand maar 

datgene waard is wat ervoor is betaald, en dit omwille van de staat van het goed, maar in dit 

geval doet de koper er best aan om een uitgebreide bewijslast aan te leggen van de toestand 

ervan en van alle werkzaamheden en aankopen die hij al direct bij het in genot treden zou 

hebben gedaan. 

Voor een vastgoedmakelaar zijn de wegen van de registratie soms ondoorgrondelijk, maar 

voor sommige panden is het direct duidelijk dat er problemen zullen zijn op gebied van de 

registratie.  Het is dan zijn taak om de verwervende partij daaromtrent goed te adviseren. 

4.6 Besluit 

Aangezien deze overeenkomst binden is tussen beide partijen is het van belang dat alle punten 

er correct en volledig in worden opgenomen. Zoals eerder gesteld zijn de partijen eenmaal de 

overeenkomst ondertekend onherroepelijk gebonden, de verkoop is dus definitief, de 

mogelijkheid tot minnelijke ontbinding niet in acht genomen. 

De geschreven onderhandse verkoopovereenkomst is het bewijs voor de verkoper en de koper 

dat het contract gesloten is en zal later dienen als basis voor de notariële akte van aankoop, 

opgesteld door de instrumenterende notaris die gebonden is aan die onderhandse akte. 

Tussen ondertekening van de onderhandse akte en de notariële of authentieke akte van 

aankoop liggen er maximaal 4 maanden, de termijn waarbinnen de registratierechten dienen te 

worden betaald. 

Het dossier dat opgesteld werd ten behoeve van de verkoop van het onroerend goed is 

contractueel gezien eigendom van de verkoper en de benodigde gegevens daaruit worden 

overgemaakt aan de koper.  

Voor de vastgoedmakelaar is het van essentieel belang dat dit verkoopsdossier opgemaakt is 

volgens de wettelijke vereisten. Alle documenten samengenomen zijn bepaalde gegevens 

soms via verschillende kanalen meerdere keren verkregen. 

Bij de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst zijn er bepaalde artikels in die akte 

die totaal geen betrekking hebben op het desbetreffend onroerend goed.  De mogelijkheid 

bestaat om dus grote delen van het standaard document gewoonweg te wissen maar dit is niet 

direct aan te raden omdat men daarbij soms wel eens durft te veel te wissen. 
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5. Verwervende partijen 

5.1   Identiteit verwervende partij 

De kopers van het pand zijn een koppel met 3 kinderen die momenteel een appartement huren 

in Roeselare 

Nieuwe eigenaars : 

Dhr Mickey Maus   

Mevr Minnie Degeyter 

 

5.1.1 Mickey MAUS 

   
 

  RIJKSREGISTERNUMMER 82.08.04-144.22 

 NAAM MAUS 

 VOORNAMEN Mickey Mortimer W 

 ADRES Mandellaan 45 bus 2 

  8800      Roeselare 

 GEBOORTEDATUM 04 augustus 1982 

 BURGERLIJKE STAAT Wettelijk samenwoond 

 CONTACT MickeyM@telenet.be 

  0484/15.05.25 

Kopie van Belgische identiteitskaart in Bijlage 11 

 

5.1.2 Minnie DEGEYTER 

   
 
 
 RIJKSREGISTERNUMMER 88.01.17-024.34 

 NAAM DEGEYTER 

 VOORNAMEN Minnie Maria Jenny. 

 ADRES Mandellaan 45 bus 2 

  8800      Roeselare 

 GEBOORTEDATUM 17 januari 1988 

 BURGERLIJKE STAAT Wettelijk samenwoond 

 CONTACT MinnieM@telenet.be 

  0484/15.05.26 

Kopie van Belgische identiteitskaart in Bijlage 11 
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5.2   Bekwaamheid verwervende partijen 

Zoals reeds eerder gesteld is het als vastgoedmakelaar uiterst moeilijk om vast te stellen of de 

partijen waarmee men handelt al dan niet onbekwaam zijn.  Je kan het hen toch moeilijk 

rechtstreeks vragen. 

We gaan er dus automatisch van uit dat zowel Mickey als Minnie rechtsbekwaam zijn, en dus 

zonder probleem de woning mogen aankopen.  

5.3   Wettelijk Samenwonend 

Mickey en Minnie zijn niet getrouwd, maar wettelijk samenwonend. 

Twee personen die samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door  een verklaring 

van wettelijk samenwonen af te leggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun 

woonplaats. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. 

Een wettelijke samenwoning heeft onder meer gevolgen op het vlak van belastingaangifte, 

verblijfsrecht, erfrecht, verwerven en beheren van gezamenlijke goederen, schulden, …  

Wettelijk samenwonend is niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Ook 

familieleden kunnen wettelijk gaan samenwonen en zelfs personen die onderling geen 

seksuele relatie hebben. Maximaal 2 mensen kunnen wettelijk samenwonen. 

De verklaring van wettelijk samenwonend die beide personen opmaken moet altijd de 

volgende gegevens bevatten: 

- de datum van de verklaring  

- de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, en handtekening van de twee partijen 

- de gemeenschappelijke woonplaats  

- de wens van beide partijen om wettelijk samen te wonen  

- de vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 

1479 van het burgerlijk wetboek, die het statuut van het samenwonen regelen  

- de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris is 

opgesteld 

Deze verklaring van wettelijk samenwonen kan men zelf opstellen of men kan gebruikmaken 

van een modelformulier dat veel gemeenten aanbieden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het 

wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het 

bevolkingsregister in. 

Personen kunnen alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als ze: 
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- juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten  

- niet getrouwd zijn  

- niet wettelijk samenwonen met een andere persoon 

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat samenwonenden de volgende rechten en plichten hebben: 

- De bescherming van de gezinswoning. De gezinswoning omvat de gemeenschappelijke 

woning en het huisraad van de samenwonenden. Een van de samenwonenden kan niet op 

eigen houtje beslissen de gezinswoning te verkopen, weg te schenken of er een hypotheek op 

te nemen. De andere samenwonende moet daarmee akkoord gaan. Als een van de 

samenwonenden zonder goede reden weigert, kan de rechter de andere toelaten toch alleen te 

handelen. 

- Samenwonenden moeten bijdragen in de lasten van het samenleven naar evenredigheid 

van hun mogelijkheden. Dat betekent dat beide samenwonenden net als echtgenoten verplicht 

zijn om in de behoeften van het huishouden te voorzien Ook de kosten van onderhoud, 

opvoeding en opleiding van de kinderen die in het gezin worden opgenomen, vallen 

hieronder, ongeacht of het om gemeenschappelijke kinderen gaat. 

- Voor bepaalde schulden bestaat er hoofdelijke verbintenis tussen samenwonenden. 

Wanneer een van de samenwonenden een schuld aangaat die noodzakelijk is voor de 

behoeften van de samenwonenden of van de kinderen die zij samen opvoeden, dan is de 

andere samenwonende eveneens aansprakelijk. Voorbeelden van deze schulden zijn: een 

lening voor een woning, een autolening, … Dit geldt niet voor schulden die buitensporig zijn 

in verhouding tot de financiële middelen waarover de samenwonenden beschikken. De 

samenwonenden delen ook de onroerende voorheffing van de woning waarvan een van beide 

eigenaar is, en de verkeersbelasting van het gemeenschappelijke voertuig. 

- Er ontstaat een beperkt erfrecht, de langstlevende erft het vruchtgebruik van de 

gezinswoning inclusief inboedel. (wettelijke devolutie) 

- Samenwonenden genieten van dezelfde lagere successietarieven tussen gehuwden, of ze nu 

wettelijk of gewoon feitelijk samenwonend zijn (minimum een jaar voor feitelijk) Voor wat 

betreft de gezinswoning zijn er geen successierechten te betalen voor wettelijk samenwonend, 

feitelijk samenwonenden moeten minstens al 3 jaar samenwonen 

- Na het overlijden van de partner is er voor de langstlevende een beperkte 

onderhoudsplicht tegenover de eventuele stiefkinderen en de schoonouders 

- Er is geen gemeenschappelijk vermogen, de gezamenlijke gezinswoning wordt een 

onroerend goed in onverdeeldheid. Het inkomen blijft van diegene die het heeft verdiend. 

- Binnen het huwelijk worden kinderen geacht af te stammen van beide echtgenoten, bij 

wettelijk samenwonend zal de vader het kind moeten erkennen. 

Wettelijk samenwonenden die samen een woning kopen doen dit in de verhouding die ze zelf 

wensen of aankunnen.  Als beiden niet evenveel kunnen investeren in de aankoop van de 

woning zijn er twee mogelijkheden : 

- De aankoop kan gebeuren in een ongelijke verhouding waarbij beiden eigenaar worden van 

een ongelijk deel 
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- de aankoop kan gebeuren in gelijke verhouding waarbij beiden eigenaar worden van een 

gelijk deel, diegene die in principe te kort komt kan het ontbrekende deel lenen bij zijn 

partner. 

De aangifte van wettelijk samenwonend is te vinden in bijlage 28 

5.4 Tontine en Beding van Aanwas 

De samenleving wordt steeds meer ondoorzichtelijk en complexer. We leven in een tijd van 

seriële monogamie waarbij mensen meerdere keren gaan huwen of samen wonen, al dan niet 

met nakomelingen en her samengestelde gezinnen gaan vormen. Dit brengt een aantal 

maatschappelijke problemen en verwikkelingen met zich mee? 

De wetgever probeert zich aan deze evolutie aan te passen met onder andere het 

gelijkschakelen van de successierechten van gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk 

samenwonenden (> 3 jaar).  Dit betekent echter niet dat ze van elkaar kunnen erven, en dit 

omwille van enkele burgerlijke principes 

Twee personen die samen een vermogen opbouwen of goederen verwerven zijn gebonden aan 

het bestaand erfrecht, met de geldende orde, graad en lijn van erfgenamen, en dit ondanks de 

gekozen devolutie. 

Wie samen een onroerend goed aankoopt kan wensen dat dit goed na zijn of haar overlijden 

volledig naar de overblijvende partner gaat, en dit met een minimum aan kosten. In het 

erfrecht moet men echter rekening houden met de nakomelingen en zelfs de ascendenten, met 

de desbetreffende reservataire delen. 

Om dit te omzeilen bestaan er twee interessante instrumenten die bedoeld zijn om goederen 

uit de nalatenschap te halen : het beding van tontine en het beding van aanwas. Van deze 

bedingen zijn er geen sporen terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek maar ze vinden hun 

oorsprong in een oud gebruik en enkele juridische spitsvondigheden, ondersteund door de 

nodige rechtspraak en rechtsleer. 

De beide bedingen kunnen voor iedereen nuttig zijn, zelfs voor gehuwden en niet enkel voor 

onroerende goederen.  Alhoewel ze beiden in één naam worden vernoemd is er toch een 

essentieel verschil ertussen. 

5.4.1   Beding van Tontine 

Van oorsprong ontstaan in de 17
de

 eeuw en vernoemd naar zijn uitvinder Lorenzo Tonti is de 

tontine gecreëerd  voor personen die een bijzondere bescherming beoogden in geval van hun 

overlijden betreffende gemeenschappelijke goederen. We kunnen het als volgt definiëren :  

Tontine is een beding waarbij tussen twee of meer onverdeelde eigenaars wordt overeen 

gekomen dat een goed of een recht wordt verworven onder de ontbindende voorwaarde van 

het eerst overlijden en onder de opschortende voorwaarde van het overleven van de andere 

partij. 



 194 

De ene partij verwerft dus zijn deel ontbindend tot aan zijn dood, en het deel van de andere 

persoon opschortend tot aan diens dood. De andere persoon (of personen) verkeren in 

dezelfde situatie. De langstlevende verkrijgt met andere woorden het geheel, terwijl de 

overledene verondersteld wordt “ab initio” nooit eigenaar te zijn geweest. 

5.4.2 Beding van Aanwas 

Het beding van aanwas (of aangroei) kunnen we als volgt definiëren : 

Het beding van aanwas is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij 

overeengekomen wordt dat het onverdeeld deel van de persoon die eerst overlijdt in volle 

eigendom (of in vruchtgebruik) op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of reeds in 

onverdeeldheid bezitten, onder opschortende voorwaarde van een bepaalde gebeurtenis 

(meestal het overlijden) van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de 

overige deelgenoten. 

De tegenprestatie bestaat in de gelijke kans voor elke deelgenoot om het aandeel van de 

andere in het goed te verwerven indien hij de langstlevende is. Een beding van aanwas kan 

ook toegepast worden op twee gelijkwaardige goederen die aan elk van de partijen 

afzonderlijk toebehoren.  Een standaardformulier kan er als volgt uitzien :  

 “De kopers komen uitdrukkelijk overeen, ten titel van wederkerige bepaling en kanscontract 

onder bezwarende titel, dat bij het overlijden van de eerststervende onder hen, zijn aandeel in 

het aangekochte goed in volle eigendom zal aangroeien bij dat van de overlevende, zonder 

dat deze laatste iets zal verschuldigd zijn aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de 

eerststervende. Aldus staat ieder van de kopers zijn aandeel af aan de andere onder 

opschortende voorwaarde van zijn vooroverlijden. Als tegenprestatie voor deze afstand 

verkrijgt degene die afstaat een gelijke kans om het aandeel van de andere te verwerven, 

indien hij het langst leeft.” 

In bovenstaande formulering komen alvast de belangrijkste kenmerken van het beding van 

aanwas uitdrukkelijk tot uiting. 

5.4.3 Gelijkenissen 

Beding van aanwas en tontine hebben heel wat kenmerken gemeen : 

- Het zijn beiden kanscontracten. Elke partij moet met andere woorden een gelijkwaardige 

kans hebben op winst of verlies, en dit moet afhankelijk zijn van een onzekere gebeurtenis, 

namelijk het feit dat niet bij het afsluiten duidelijk is wie eerst zal overlijden.  

Deze kans wordt vermoed onder bezwarende titel te zijn, indien niet zou de overeenkomst als 

een schenking kunnen worden aanzien. Automatisch wordt hierbij uit gegaan van een 

gelijkheid van kansen, wat in de praktijk zelden het geval zal zijn.  De ongelijkheid van 

kansen kan echter gecompenseerd worden. 

- Het resultaat is uiteindelijk voor alle twee hetzelfde : de ene krijgt het deel van de andere 

bij het vervullen van de voorwaarde(n),  voornamelijk het overlijden. 
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- Zekerheid bij het overlijden : het deel van de overledene maakt geen deel uit van zijn 

nalatenschap en gaat bijgevolg zonder inmenging naar de langstlevende, het contract onder 

bezwarende titel betekent dat de goederen of rechten worden beschouwd steeds te hebben 

toebehoord aan de langstlevende. 

- Er ontstaat een situatie van onverdeeldheid waarbij het uiterst moeilijk is om uit die 

onverdeeldheid te treden. 

- Zowel op de volle eigendom als op enkel het vruchtgebruik kunnen beide worden 

toegepast. 

- Voor de fiscus worden beiden gelijk behandeld. Bij het vervullen van de voorwaarde zijn er 

geen successierechten verschuldigd, maar wel registratierechten. 

- Beide bedingen werden lange tijd gekenmerkt door een grote rechtsonzekerheid daar er van 

beiden geen enkele vermelding staat in het Burgerlijk Wetboek. Ze bevatten echter een aantal 

juridische voorwaarden om constructief te kunnen zijn. 

- Beiden zijn bepaald per authentieke akte. 

- Wanneer beiden worden nietig verklaard blijft de overeenkomst bij de verwerving overeind 

maar zullen alle deelgenoten hun deel in onverdeeldheid hebben verworven. 

- Beide bedingen kunnen voorzien worden van een optie waarbij de keuze tussen het al dan 

niet beroep doen op de aanwas/tontine wordt uitgesteld tot een zekere periode na het 

overlijden van de eerststervende. Hierbij krijgen de bedingen enkel uitwerking bij het lichten 

van de optie binnen een bepaalde vervaltermijn.  

5.4.4 Verschillen 

Naast de gelijkenissen zijn er enkele essentiële verschillen, waarbij algemeen kan gesteld 

worden dat het beding van aanwas de modernere en eenvoudigere versie kan genoemd 

worden van de tontine.  Hierbij enkele duidelijke verschillen : 

- De tontine ontstaat bij het verwerven van het goed waarbij de initiële verkoper wordt 

betrokken, het vormt een clausule in de verkoopovereenkomst, het beding van aanwas wordt 

na de verwerving opgemaakt, in een aparte authentieke akte.  Een beding van aanwas gaat dus 

enkel tussen de betrokken partijen, terwijl bij een tontine de verkoper wordt betrokken.  

- Bij het vervullen van de voorwaarde verkrijgt de begunstigde het deel van de overledene 

rechtstreeks bij beding van aanwas, bij tontine van de initiële verkoper. 

- Hierdoor is er bij een beding van aanwas sprake van een zuivere onverdeeldheid, wat bij 

tontine eerder anders kan worden geïnterpreteerd. 

- Bij een tontine gebruikt men een dubbele combinatie van voorwaarden, een ontbindende en 

een opschortende, het beding van aanwas heeft enkel een opschortende voorwaarde. 

- Tontine is voor “altijd”, beide partijen zijn onverbreekbaar verbonden tenzij men expliciet 

de mogelijkheid om te beëindigen voorziet. Dit holt de tontine echter uit en kan een nietigheid 
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tot gevolg hebben. Een beding van aanwas kan lopen over een bepaalde periode, stilzwijgend 

steeds opnieuw verlengd met eenzelfde periode tenzij één van de partijen per aangetekend 

schrijven 3 maand voor het verlopen van de periode kenbaar maakt een einde aan de aanwas 

te willen stellen.  

- Bijkomend kan men bij het beding van aanwas zelfs een ontbindende voorwaarde van 

samenleving toevoegen. Meer nog, het beding kan worden opgenomen in een ruimere 

overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een samenlevingscontract. 

- Een beding van aanwijs wijzigen gebeurt in onderling akkoord terwijl bij een tontine de 

tussenkomst is vereist van de initiële verkoper, tenzij men van die verkoper een “blanco 

cheque” heeft verkregen om onderling te kunnen veranderen. 

- Bij een relatiebreuk kan de wens ontstaan om uit onverdeeldheid te treden. Bij een tontine is 

daarbij het akkoord nodig van beide partijen, anders is men veroordeeld tot het houden van 

het goed in “tontine”, bij een beding van aanwas is het gemakkelijker om uit onverdeeldheid 

te treden daar er enkele opzegmogelijkheden kunnen worden voorzien. 

- Bij een gelijktijdig overlijden van alle partijen zal bij een tontine het goed terug gaan naar de 

initiële verkoper, tenzij men heeft vermeld dat in dit geval het goed toekomt aan de 

erfgenamen, wat bij een beding van aanwas automatisch zo is. Bij een tontine wordt namelijk 

terug gegaan naar de situatie voor de overdracht, een moment in het verleden, terwijl bij 

aanwas de toestand op het moment van toepassing is en dus louter toekomstgericht 

- Een tontine kan niet eenzijdig worden verbroken, een beding van aanwas wel mits de nodige 

juridische stappen waarbij men kan aanvoeren dat het voorwerp van het beding, de relatie is 

verdwenen en in dit geval dus het tenietgaan van de oorzaak kan worden ingeroepen.  

Daarnaast kan men zelfs rechtsmisbruik inroepen tegen de partner die ondanks het einde van 

de relatie toch aanspraak wil blijven maken op het beding.  Bij tontine is men onverbrekelijk 

verbonden. 

Een tontine is hierbij veel strakker en minder aangepast aan de moderne samenleving.  Het 

heeft een aantal nadelen die hun oplossing vinden in het beding van aanwas dat langzaam zijn 

vorm heeft gekregen via notariële praktijken en rechtspractici. In de praktijk zal men dus bijna 

altijd kiezen voor het beding van aanwas, dat pragmatischer, moderner en verstandiger is. 

Het staat buiten discussie dat er uiterst omzichtig moet worden omgesprongen met de 

formulering van beide constructies. Een vastgoedmakelaar waagt zich daar dus beter niet aan. 

5.4.5 Opmerkingen 

De tontine werd na een lange periode van onbruik terug herontdekt in de jaren 80, als 

antwoord op erfenisbeslommeringen bij ongehuwde koppels, samenwonenden en koppels die 

hertrouwden. Hierbij werd zoals reeds eerder gesteld naar een mogelijkheid om de partner te 

bevoordelingen bij het vooroverlijden, en dit zo goedkoop mogelijk en eventueel zonder 

rekening hoeven te houden met nakomelingen of ascendenten. 
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Ongehuwd samenwonenden hadden tot voor kort alle belang bij de voorziene constructies 

daar de te betalen registratierechten naar aanleiding van het overlijden merkelijk minder 

waren dan de successierechten ten gevolge van het overlijden. De successierechten werden 

echter voor feitelijk samenwonenden (> 1 jaar) en wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met 

deze van gehuwden, bijkomend werden de successierechten op de gezinswoning afgeschaft 

voor zowel de gehuwden, wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden (> 3 

jaar). 

Een tontine en een beding van aanwas kunnen bijgevolg duurder uitvallen ten opzichte van 

een gewoon testament die alles na laat aan de langstlevende, vooral in het geval er géén 

nakomelingen of ascendenten zijn. Er zal dus een juiste afweging moeten worden gemaakt 

tussen de absolute zekerheid van de twee bedingen met registratierechten tot gevolg of het 

vererven met een vorm van “onzekerheid” maar met een vrijstelling van successierechten. 

De clausule Taymans biedt echter de mogelijkheid om de twee te verzoenen, waarbij er 

gewerkt wordt met een beding met optie in combinatie met een testament. Het nultarief is 

echter enkel van toepassing op de gezinswoning, voor andere goederen kunnen de bedingen 

echter wel interessant blijven in hun oorspronkelijke vorm. 

Wanneer er tussen de deelgenoten een belangrijk leeftijdsverschil bestaat of wanneer één 

ernstig ziek is op het ogenblik van het afsluiten van de bedingen betekent dit een ongelijkheid.  

Deze dient te worden gecompenseerd door diegene die het meest kans heeft om het goed te 

verwerven bijvoorbeeld meer te doen betalen voor het goed.  Compenseert men niet dan kan 

de fiscus oordelen dat het beding niet ten bezwarende titel is , maar ten kosteloze titel en dat 

het hierbij gaat om een schenking. Dit heeft enkele nadelen : 

 - de schenking kan worden herroepen en zo valt de zekerheid weg 

- de reservataire erfgenamen van de eerststervende kunnen bij en schenking hun 

rechten weldegelijk laten gelden, waarbij de langstlevende zal moeten inkorten tot aan 

het reservatair deel.  De langstlevende zal hierbij enkel recht hebben op het 

beschikbaar deel. 

- Schuldeisers kunnen zich benadeeld voelen door het wegvallen van de mogelijkheid 

tot beslag, bewerkstelligt door een ongelijke tontine of beding van aanwas, en kunnen 

de nietigheid eisen van het beding  

6.  Administratieve aspecten 

De opdracht van de vastgoedmakelaar gaat verder dan enkel zijn overeenkomst die hij heeft 

met de verkoper van het onroerend goed.  Hij dient ook de kopers voldoende advies te geven 

en één van die taken is alvast het bepalen van de totale aankoopsom. 

6.1 Bijkomende kosten verwervende partijen 

Naast de aankoopsom voor het pand zelf zijn er voor de verwervende partijen heel wat 

bijkomende kosten.  De koper zal in de fase voor de ondertekening van de onderhandse 
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verkoopovereenkomst zeker geïnteresseerd zijn naar het totale kostenplaatje van de woning.  

Om dit te kunnen berekenen zal men een aantal vragen moeten stellen. 

6.1.1 Aankoopkosten 

Drie elementen bepalen de kosten voordat men zich eigenaar kan noemen : de 

registratierechten, het ereloon van de notaris en een vaste dossierkosten. 

- Registratierecht : Dit is een indirecte belasting op het niveau van de gewesten, in Vlaanderen 

10 %. Op dit tarief zijn er een aantal kortingen : 

- Klein Beschrijf : voor een bescheiden woning, met een beperkt KI van 745 € ( te 

verhogen met de kinderlast) zijn de registratierechten 5 %. 

- Eerste woning :  Er is een abattement voor eerste en enige woning, met de gekende 

voorwaarden,  de heffingsgrondslag wordt verminderd met 15 000 € 

- Hypothecair krediet : bij het nemen van een hypothecair krediet is er mits aan een 

aantal voorwaarden is voldaan een bijkomende korting van 1 000 € 

- Leegstand : voor huizen die op de lijst van de leegstand staan wordt de heffings-

grondslag verminderd met 30 000 € 

- Volgende woning : voor maximaal 12 500 € mogen reeds betaalde rechten worden 

meegenomen naar de volgende woning 

- Ereloon notaris : de notaris maakt een sluitende eigendomsakte waarbij de kopers officieel 

eigenaar worden van het pand. Het ereloon wordt berekend op de aankoopsom volgens een 

proportionele degressieve ereloonschaal, Barema J. Deze barema’s worden ieder jaar bij KB 

vastgelegd en zijn dus bij iedere notaris gelijk. 

- Vaste Aktekost : dit is een bijkomende kost voor het werk dat de notaris heeft bij de opmaak 

van het dossier.  Hij heeft namelijk een uitgebreide onderzoeksplicht die nauw aansluit bij 

deze van de vastgoedmakelaar zelf maar toch een stuk uitgebreider is en zeker meer 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Terwijl er vroeger met een minimum en een 

maximum werd gerekend bestaat er nu een consensus om een kostprijs van 525 € aan te 

rekenen (450 € bij klein beschrijf)  

6.1.2 Leningkosten 

“Lenen kost ook geld”, een gevleugelde uitspraak die al zodanig veel werd herhaald dat 

niemand nog ernaar luistert. Nochtans is vooral de lening voor een woning een kostelijke 

aangelegenheid die vooral enkele bijkomende kosten met zich meebrengt. 

De leningkosten voor een hypothecair krediet bestaan uit 5 elementen, waarbij er een 

verschillende grondslag geldig is.  Hierbij spreekt men van het leenbedrag en van de 

aanhorigheden.  

De aanhorigheden zijn een marge die de bank bijtelt bij het hypothecair krediet om bij een 

eventuele slechte betaler het leenbedrag te kunnen recupereren. In voorkomend geval zal de 
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bank namelijk extra kosten moeten maken bij een eventuele openbare verkoop. Het is de bank 

die het percentage bepaalt, meestal 10 % maar dit kan ook minder zijn, afhankelijk van de 

kredietwaardigheid van de ontlener. 

De 5 verschillende kosten van een hypothecair krediet zijn : 

- het registratierecht : 1 % op het geleende bedrag + de aanhorigheden  

- inschrijvingsrecht  : kosten bij het hypothecair kantoor, een evenredig recht van 0,3 % op het 

geleende bedrag + aanhorigheden 

- loon van hypotheekbewaarder : een bedrag tussen de 130 en 150 € 

- ereloon notaris : een percentage van geleende bedrag + aanhorigheden, volgens Barema G, 

een proportionele degressieve ereloonschaal, ieder jaar bepaald per KB 

- vaste aktekosten : een vast bedrag van 525 € 

De notaris ontvangt het geheel en zorgt dat alle partijen hun deel krijgen.   

6.1.3 Bijkomende kosten 

Naast de aankoopkosten en de leningkosten zijn er nog enkele andere kosten die moeten 

meegerekend worden : 

- Dossierkosten Bank : doorgaans rekent de bank een dossierkost aan van 250 €, daarboven 

zal ze het goed nog eens laten schatten door een onafhankelijke schatter wat vlug ook 400 € 

kost. 

- Verzekeringen : de bank zal de ontlener verplichten om bijkomend bij de lening ook een 

schuldsaldoverzekering (SSV) en een brandverzekering te nemen. 

- Btw : sedert 01.01.2012 zijn alle kosten van de notaris, zijn erelonen en de vaste aktekosten, 

onderworpen aan 21 % Btw. 

- Onroerende voorheffing (OV) : er kan tussen koper en verkoper een verrekening gebeuren 

van de onroerende voorheffing.  Diegene die dit moet betalen is de persoon die op 1 januari 

van het belastbaar jaar eigenaar is van het pand. Deze belasting wordt gerekend op het KI, en 

bij een pand met een hoog KI kan dit nogal oplopen. De verdeelsleutel ligt doorgaans bij het 

aantal maanden eigendom, te rekenen van de 16
de

 van de maand. Partijen kunnen overeen 

komen om deze verrekening aan zich voorbij te laten gaan. 

6.1.4  Hypothecair Mandaat 

Soms komt de bank wel eens af met een kostenbesparend voorstel : een hypotheek op slecht 

een deel van het ontleende bedrag en een hypothecair mandaat voor het restbedrag. 

Hypothecaire mandaten (volmachten) worden niet ingeschreven in het hypotheekkantoor, en 

brengen automatisch minder kosten met zich mee, berekend door de notaris.  De bank 
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verkrijgt met dit mandaat wel het recht om op kosten van de ontlener op gelijk welk moment 

in de toekomst een hypotheek te mogen vestigen. 

De reden om dit te doen kan een achterstal zijn in betaling van de mensualiteiten eventueel 

veroorzaakt door een slechte financiële situatie, de kosten voor die omzetting komen in dat 

geval nog eens bovenop die bestaande financiële problemen.  

Het ontleende bedrag dat valt onder het hypothecair mandaat is echter niet fiscaal aftrekbaar 

van de personenbelasting, dit kan enkel met het ontleende bedrag waarvoor een hypotheek 

werd genomen.  Wat dus in eerste instantie een goedkopere oplossing lijkt is financieel na 

verloop van tijd een duurdere oplossing. 

6.1.5  Besluit 

Om dus een beeld te kunnen scheppen van de totaalkost van de aankoop zal de 

vastgoedmakelaar een aantal vragen moeten stellen die in wezen kunnen beschouwd worden 

als een inbreuk op de privacy. 

Een koper die van plan is om het onroerend goed effectief te kopen zal echter zonder 

probleem de nodige vragen beantwoorden. Veel werk kan je uitsparen als je als makelaar 

werkt met een rekenblad en met de tools geboden door de notaris.be 

6.2 Overzicht Kosten  

De samenstelling van de totale kostprijs is nu bepaald, tijd om eens te rekenen vertrekkende 

van de verkoopprijs , met name 235 000 €, en van het bedrag dat de kopers moeten lenen. 

6.2.1 Kostprijs Aankoop 

A. AANKOOP :        235 000,- 

B REGISTRATIE Basis grondslag : 235 000 

Abattement :    15 000 

Klein beschrijf :  5 % 

Bijkomend  Abat. :   20 000 

 Totaal registratie : (230000 - 15000 – 20000) x 5 %    10 000,- 

C NOTARIS  Ereloon (barema J)        2 363,16 

    Vaste Aktekost           525,- 

    Btw (21 % op 2888,16)          606,53    

 

Totaal          248 494,69 

 



 201 

6.2.2 Oorsprong van middelen  

De familie Maus beschikt over zo’n 90 000 € aan eigen middelen, spaargeld en wat steun van 

hun ouders.  Ze willen zich niet volledig “bloot” zetten en gaan daarom een hypothecair 

krediet aangaan van 180 000 € 

A. LENING        180 000,- 

B. REGISTRATIE   Basis grondslag :  180 000 

    Aanhorigheden :   18 000 

    Evenredig recht :  1 %   

 Totaal registratie : (180 000 + 18 000) x 1%         1 980,- 

C. NOTARIS  Ereloon (barema G)           834,12 

    Vaste Aktekost            525,- 

    Btw (21% op 1359,12)          285,41 

D HYPOTHEEK Inschrijving : 0,3 % van 198000         594,- 

    Loon hypotheekbewaarder :          131,15 

 

Totaal  Leningkost           4 349,68  

6.2.3 Bijkomende kosten 

A. BANK  Dossierkost             250,- 

   Schattingsverslag, btw inclusief          480,- 

B. OV  KI : 785 €  

   Geïndexeerd : 1280,96 € 

   Akte op 29/04 : verdeling 5/7 

 Belasting : Staat       2,5 % 

   Provincie : opcentiemen     355 

   Gemeente : opcentiemen    1810 

 Totaal  Basis : 1280,96 €      725,34 

 Teruggave  7 maand =  (725,34/12)x7     423,11 

C. Bijkomende verzekeringen : volgens tarieven bank 
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6.2.4 Totaal kostenplaatje  

Aankoopprijs pand       248 494,69 

Leningkost            4 349,68 

Bijkomende kosten           1 153,11 

TOTAAL        253 997,48 € 

Berekening notariskosten : zie bijlage 29 

6.2.5 Quotiteit 

Het totale kostenplaatje werd bepaald, zonder daarbij de interesten te beschouwen die de 

kopers zullen moeten betalen op het geleende geld. Of de kopers hoegenaamd al een lening of 

krediet zullen krijgen en aan welke interestvoet zal afhangen van hoeveel eigen middelen ze 

in de aankoop kunnen steken.  

Financiële instellingen gaan niet het volledige bedrag ontlenen maar verwachten van de 

kopers zelf een serieuze eigen inbreng. De verhouding tussen het geleende bedrag en de totale 

aankoopsom wordt quotiteit genoemd en wordt uitgedrukt in een percentage.  

Banken hechten veel belang aan de quotiteit omdat deze hun veiligheidsmarge weerspiegelt 

bij een eventuele verplichte verkoop van de woning.  Hoe lager , hoe groter de kans dat de 

bank het eventueel openstaande saldo van de lening kan terugvorderen bij een verplichte 

verkoop.  Bij zo’n verkoop wordt geen rekening gehouden met een normale verkoopswaarde 

maar met een waarde gedwongen verkoop, zo’n 20 % lager. 

Bij het toekennen van een hypothecair krediet of hypothecaire lening zullen de financiële 

instellingen naast de quotiteit ook rekening houden met andere factoren zoals het gezamenlijk 

inkomen, betaalgeschiedenis, andere leningen, enz maar algemeen wordt beschouwd :  

- 75 % : zekerheid met extra korting bovenop de basisrente 

- 75 % – 85 % : streefdoel, voor beide patijen een veilige optie 

- 85 % – 100 % : de ontlener zal bijkomende garanties vragen, tenzij grondige uitleg 

kan aantonen dat er geen problemen zullen zijn. (promotie, ….) 

- > 100 % : veel instellingen zullen automatisch afhaken, de rest zal bijkomende 

waarborgen eisen maar een gunstige interestvoet zal moeilijk zijn. 

 

De situatie is sedert eind 2008 serieus verslechterd, met prijzen van het vastgoed die vlugger 

stijgen dan het inkomen en het feit dat de banken steeds minder risico’s willen nemen. Veel 

vastgoed verkopen springen hier af, en bijkomende waarborgen zullen meestal niet volstaan.  

Daarom is de huidige tendens dat ascendenten van de kopers gevraagd worden om een deel 

van het onroerend goed aan te kopen, met hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Op een totaal bedrag van 252 000 € heeft de familie Maus een eigen inbreng van 72 000 €, 

wat een quotiteit 71,43 %, wat hen in de meest ideale categorie onderverdeeld. 
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6.2.6 Woonbonus 

Naast enkele extra kosten zijn er bij de aankoop van een onroerend goed ook enkele kortingen 

die moeten in rekening gebracht worden, één ervan is de woonbonus. 

Deze “bonus” werd door de overheid gelanceerd in 2005 om een hypothecaire lening of 

woonkrediet voor aankoop, nieuwbouw of verbouwing van een huis fiscaal gezien 

aantrekkelijk te maken.  

Tot een bepaald bedrag mogen bijna alle kosten gepaard met een hypotheek  afgetrokken 

worden van het netto belastbaar inkomen.  De kosten waarover sprake zijn de interesten, de 

kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering. 

Om fiscale vrijstelling te bekomen op de kapitaalaflossingen en de interesten gelden volgende 

voorwaarden : 

- aangegaan zijn na 01.01.2005 

- het krediet of lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving 

- aangegaan met als doel het verwerven of behouden van en in België gelegen enige en 

eigen woning. 

- met een minimum looptijd van 10 jaar. 

- afgesloten bij een financiële instelling gelegen in de Europese Economische Ruimte 

 

Om fiscale vrijstelling te bekomen voor de schuldsaldoverzekering gelden volgende 

voorwaarden, waarbij inbreng niet verplicht is :  

- de verzekering moet onderschreven zijn voor de leeftijd van 65 jaar 

- afgesloten op eigen hoofd 

- met als begunstigde de persoon (of personen) die de volle eigendom of het 

vruchtgebruik verwerven 

- met een minimum duur van 10 jaar bij een voordeel bij leven, waarbij de begunstigde 

de verzekeringnemer zelf moet zijn en het kapitaal niet voor de leeftijd van 65 jaar 

uitgekeerd. 

 

Wanneer de kost van een schuldsaldoverzekering fiscaal wordt afgetrokken zal het bedrag 

belast worden indien het moet worden uitgekeerd. 

 

Het belastingsvoordeel wordt ieder jaar geïndexeerd en bedraagt voor het aanslagjaar 2014 : 

- De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van 2260 € 

- te verhogen met 750 € voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract 

- te verhogen met 80 € vanaf 3 kinderen ten laste 

 

De bijkomende bedragen van verloren van zodra er aan de voorwaarde van de enige woning 

niet meer is voldaan, het is geldig per persoon dus voor een koppel geeft dit een dubbel 

bedrag. Dit bedrag gaat bovendien af van de hoogste belastingsschijf en kan dus een netto 

voordeel opleveren van 50 % of meer, dan nog zonder rekening te houden met de 

gemeentebelastingen. 

Voor de familie Maus betekent de woonbonus een aftrek van 6180 €. 
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6.3 Verzekeringen 

Bij het verwerven van een onroerend goed zijn er een aantal belangrijke verzekeringen die 

men moet afsluiten : 

- Brandverzekering  

- Inboedelverzekering 

- Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 

- Schuldsaldoverzekering 

Het is niet de bedoeling hier verder op in te gaan en een beeld te scheppen van wat al deze 

verzekeringen inhouden.  De bovenstaande drie verzekeringen werden namelijk al behandeld 

in Deel 1 Hoofdstuk 4.5 vanaf pagina 50, de Schuldsaldoverzekering niet. 

- Schuldsaldoverzekering 

Bij het aangaan van een lening verwacht de financiële instelling een effectieve terugbetaling 

van het bedrag, zelfs bij overlijden van de ontlener. Daarbij zijn het de overblijvende partner 

of de erfgenamen die gehouden zullen worden de openstaande schuld te vereffenen.  

Hierbij betekent het overlijden voor de nabestaanden een grote supplementaire financiële last 

die vaak niet haalbaar blijkt te zijn.  Om dit te verhelpen bestaat de  schuldsaldoverzekering 

die in dit geval het overblijvende bedrag gedeeltelijk of volledig zal afbetalen. 

In de meeste gevallen zullen de financiële instellingen de ontleners verplichten om 

bijkomende zo’n verzekering af te sluiten omdat dit ook voor hen een bijkomende garantie op 

terugbetaling betekent.   Hierbij kan er gekozen worden tussen een volledige dekking of een 

dekking volgens het eigen aandeel.  

Een verzekering is uiteraard niet gratis, en de kostprijs van een schuldsaldoverzekering zal 

afhangen van het bedrag dat dient te worden verzekerd, hierbij ook rekening houdend met de 

leeftijd van de ontlener en de interestvoet.  De verzekering kan in één keer worden betaald, of 

maandelijks zonder dat dit zal lopen over de volledige periode van de lening. 

Specifiek toegepast op de familie Maus zal de verzekering eenmalig het volgende kosten : 

- dekking 50 % : 1215 € Mickey + 837 €  Mimmie = 2050 € 

- dekking 100 % : 2290 € Mickey + 1570 € Mimmie = 3760 € 

 Een handige tool is alvast : 

http://www.deltalloydlife.be/NL/tools/calculator-nu.aspx  
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6.4 Schematische voorstelling Vastgoedtransactie 
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7. Afhandeling Opdracht 

De verkoop is bij het verlijden van de notariële akte definitief, nu kunnen we de financiële 

kanten van onze opdracht bekijken.  In principe eindigt onze opdracht met het factureren van 

de verdiensten.   

Met deze facturatie moet natuurlijk niet gewacht worden tot aan het verlijden, in principe is 

de opdracht volbracht bij het vervullen van de opschortende voorwaarde voorzien in de  

onderhandse verkoopovereenkomst. 

7.1 Facturatie 

De onderhandse verkoopakte werd afgesloten op 10 januari onder opschortende voorwaarde 

van verkrijgen van lening.  Op 28 januari meldt de koper dat die voorwaarde is vervuld en 

bijgevolg kan ik mijn facturen opmaken, één voor de commissie en één voor de gemaakte 

kosten bij het samenstellen van het verkoopsdossier. 

Het is gebruikelijk dat de vastgoedmakelaar zijn facturen zal afhouden van het door de koper 

gestorte voorschot. Dit werd uitdrukkelijk vermeld in de onderhandse verkoopsovereenkomst 

maar dit betekent dat de facturen pas zullen vereffend zijn bij overdracht van het saldo van het 

voorschot aan de notaris.  Die overdracht gebeurt kort voor het verlijden van de notariële akte. 

Een andere mogelijkheid is dat het voorschot rechtstreeks op de derdenrekening van de 

notaris terecht komt.  In dit geval zal de makelaar zijn opgemaakte factuur naar de notaris 

versturen en die zal als hij zijn authentieke akte zal verlijden de makelaar betalen.  Ook deze 

mogelijkheid is voorzien in de verkoopovereenkomst. 

Artikel 12.3 van de verkoopovereenkomst stipuleert dat het voorschot terecht komt op mijn 

eigen derdenrekening, in afwachting van het verlijden van de akte. Waar het voorschot ook 

terecht komt, de makelaar moet in ieder geval niet wachten om zijn facturen op te maken tot 

na het verlijden van de akte.   

Er worden twee facturen opgemaakt (zie bijlage 30) 

- Ereloon :  Verkoopprijs 235 000 €  commissie 3 % + BTW 

- Kosten : conform bijlage 14 van de checklist. 

De facturen zijn opgemaakt op 30 januari, en vervallen na één maand. In principe heeft de 

makelaar recht op interesten vanaf maart, maar het is niet gebruikelijk deze ook te innen. 

De facturen worden gericht aan beide verkopers, maar wel op het adres van Donald, en dit in 

onderling akkoord. 

7.2 Rendementsstudie 

De verkoopsopdracht werd tot een goed einde gebracht, de onderhandse verkoopovereen-

komst is getekend, de facturen opgemaakt, nu moeten we ons afvragen wat we netto hebben 

verdiend. 
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De bedragen die we gaan binnen krijgen zijn namelijk geen zuivere winst, om de verkoop te 

realiseren werden er kosten gemaakt en is er tijd geïnvesteerd. Wat we nu echt overhouden 

aan deze opdracht kan worden weergeven in een rendementsstudie. 

Kosten :  

De kosten kunnen op twee manieren uitgerekend worden.  Ofwel wordt er per pand 

bijgehouden welke kosten men maakt en hoeveel tijd men er in steekt, maar daarmee wordt 

geen rekening gehouden met de panden waarbij men ook kosten heeft gemaakt maar die men 

niet verkoopt, waar er dus met andere woorden financiële return is. 

Ofwel kijkt men naar de gemaakte omzet en de kosten voor de maand januari, en bekijkt men 

welk aandeel dat de verkoop uitmaakt tot het betalen van die kosten. Hierbij kijkt men enkel 

naar de maand waarin het pand verkocht werd,  terwijl de meeste kosten voor de verkoop 

werden gemaakt in de maanden november en december. 

Methode 1       

       

Opvragen documenten & Opmaak EPC 4 u à 45 180 

Kostprijs documenten  SOG   369 

       

Publiciteit Borden 4 st à 12 48 

 Advertentie 5 st à 29 145 

 Website + Vitrines Tijd 3 u à 45 135 

       

Plaatsbezoeken Verplaatsing  28 km à 1,2 33,6 

 (Afstand kantoor - pand : 4 km)    0 

 Tijd ter plaatse 9 u à 45 405 

 Afhandeling kantoor 3 u à 45 135 

       

Kantoor Tijd telefoon 4 u à 45 180 

 Kantoor lokaal 1400    700 

 (kostprijs 3 maand / 6 verkopen)     

 Kantoor materiaal  SOG   250 

 Documenten  SOG   120 

 Data Mining & PR 3 u à 45 120 

       

Verkoop Opmaak Compromis 3 u à 45 135 

 Notaris akte 1 u à 45 45 

       

Public Relations Cadeau Nonkel Wald 1 st à 120 120 

       

TOTAAL      3120,6 
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Facturatie : 

- Factuur 2013/017   Ereloon   7 500,- 

- Factuur 2013/018   Dossier      369,- 

Netto Opbrengst :  7869 – 3210 =    4 659,- 

Rendement :           60 % 

Methode 2 

Omzet Januari 2013       12 800 € 

Kosten Januari 2013 (zie resultaatrekening Jaar 1)     7 158 € 

Opbrengst Boezingestraat        7 869 € 

Aandeel in omzet :  61, 4 %      4 395 € 

Netto Opbrengst :  7869 – 4395 =    3 474,-  

Rendement :           44 % 

 

7.3 Wat hebben we geleerd 

Zoals in Deel 1 gesteld is het niet al goud dat blinkt.  Als makelaar ga je veel werk verrichten 

zonder op het eerste ogenblik resultaat te boeken.  De rendabiliteit per gerealiseerde opdracht, 

of het nu verkoop is of verhuur, is moeilijk te berekenen. 

Er kan enkel globaal beschouwd worden wat een kantoor opbrengt, individueel moet men per 

opdracht vooral de kosten van de publiciteit in verhouding tot het pand bekijken.  De vaste 

kosten van het kantoor blijven onveranderd, hoe veel of hoe weinig opdrachten er ook zijn. 

Een rendabel kantoor zal er pas zijn als de vastgoedmakelaar de nodige kwaliteiten heeft en 

daarbij ook zijn werk doet zoals het hoort. Als op het eind van de rit alle partijen (verkopers – 

kopers – notaris – ikzelf) tevreden zijn lijkt dit in orde, maar bij iedere opdracht vallen er 

lessen te trekken, en blijven er misschien nog opportuniteiten na het vervullen ervan. 

Op 22 april werd het saldo van het voorschot doorgestort naar de notaris en verkreeg ik aldus 

betaling van mijn facturen. De notariële akte wordt verleden op 29 april, de notaris heeft nu 1 

maand de tijd om deze akte aan te bieden op het hypotheekkantoor en 15 dagen voor de 

registratie. 

De hypotheekbewaarder zal van die akte een overschrijving doen en ambtshalve een 

inschrijving, waarmee er wordt verondersteld dat er nog een openstaande schuld is van de 

koper ten opzichte van de verkoper. Er kan ontslag gegeven worden aan de 

hypotheekbewaarder van die plicht in de notariële akte.  
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8. Verhuring 

Het verkochte pand was niet verhuurd, en ik vond het niet opportuun om van de 

veronderstelling uit te gaan dat dit zo was;  een verhuurd pand veronderstelt een oud 

huurcontract, en op dit gebied is er zodanig veel veranderd dat het beter is om de huidige 

situatie met het meest recente huurcontract te bespreken. 

8.1 Huurovereenkomsten 

Een eigenaar die zijn onroerend goed wil verhuren moet dit doen conform de wettelijke 

bepalingen.  Er zijn naast het algemeen recht 3 bijzondere regimes : 

- Woninghuurwet : wet van 20 februari 1991 

- Handelshuur : wet van 30 april 1951 

- Landpacht : wet van 23 oktober 1969 

Deze regimes zijn wettelijk volledig geregeld, het algemeen regime, met name het gemeen 

recht geldt voor alle huurovereenkomsten die niet onder één van bovenstaande wetgevingen 

vallen en geldt ook als aanvullende regeling voor alle materies of aangelegenheden die door 

de bijzondere regimes niet bepaald worden. 

8.1.1 Gemeen Recht 

Het gemeen recht geeft partijen veel vrijheid om onderling de inhoud van het contract te 

bepalen. Een belangrijk aspect daarvan is de duur van het contract, dat door de partijen vrij 

overeengekomen kan worden.  Alles wat geoorloofd overeengekomen wordt tussen partijen 

strekt deze partijen tot wet. 

Een huurcontract kan dus eentje zijn van een jaar, zelfs van maand tot maand, of een contract 

van 3 – 6 – 9 , wat voor de woninghuurwet algemeen gebruikelijk was.  

Eindigt het contract na negen jaar dan wordt het stilzwijgend een contract van onbepaalde 

duur, indien het niet werd opgezegd. Bij een huur van een woning die dient als hoofdverblijf-

plaats zal deze overeenkomst automatisch onder de bepalingen van de woninghuurwet vallen. 

De overeenkomst loopt tot zolang de partijen zijn overeengekomen, tenzij er contractueel 

werd voorzien dat de partijen de overeenkomst kunnen opzeggen, met in acht name van de 

termijnen en de modaliteiten. 

Naast het aflopen van de overeengekomen termijn en de opzeg zijn er een aantal feiten die het 

einde of juist weer niet kunnen inluiden van de overeenkomst 

- Einde van de overeenkomst : ontbinding 

 - wegens wanprestatie van één van de partijen : kan via de rechtbank 

- tenietgaan van de zaak : als de zaak tenietgaat dan is er geen goed meer, en bijgevolg 

geen overeenkomst meer. 
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- Geen einde van de overeenkomst  

- overlijden van één van de partijen : het contract loopt verder en gaat over op 

de erfgenamen    

- vervreemding van het goed : een verkoop eindigt de overeenkomst niet, tenzij 

anders bepaald in die overeenkomst 

- Opzeg voor eigen gebruik : is hier niet van toepassing 

8.1.2 Woninghuurwet    bijlage 32 

Wanneer een onroerend goed wordt verhuurd en moet dienen als hoofdverblijfplaats is 

verplicht de woninghuurwet van kracht.  Dit is dwingend recht en werd oorspronkelijk 

opgesteld ter bescherming van de “onwetende” consument die als huurder voordien vaak een 

contract had met een aantal verboden of onduidelijke bedingen. 

De woninghuurwet is toepasselijk op mondelinge en geschreven huurovereenkomsten, zowel 

bij gemeubelde als bij ongemeubelde onroerende goederen en geldt voor alle huurcontracten 

afgesloten na 28 februari 1991, welke vorm ze tot op heden ook mogen hebben. Als 

vastgoedmakelaar werken we steeds met geschreven overeenkomsten. 

Onder hoofdverblijfplaats verstaat men de plaats waar de huurder daadwerkelijk woont,een 

feitelijke situatie die mag bewezen worden door alle middelen bij recht voorzien. Deze 

situatie staat los van de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven.  

- Duur van de overeenkomst 

De duur van een huurovereenkomst volgens de woninghuurwet bedraagt standaard negen jaar 

en eindigt na die periode in geval één de partijen deze expliciet per aangetekend schrijven 

opzegt.  

Deze opzegtermijn bedraagt voor de verhuurder 6 maand, voor de huurder 3 maand, als géén 

van de partijen opzegt loopt de overeenkomst gewoon door onder dezelfde voorwaarden en 

voor een duur van 3 jaar. 

Op de termijn van 9 jaar bestaan er wettelijk 3 uitzonderingen : 

- Overeenkomst van korte duur 

Dit is een huurovereenkomst met een maximale duur van 3 jaar en eindigt met een opzeg van 

één van de partijen 3 maand per aangetekend schrijven voor de vervaldag van de 

huurovereenkomst.  

De duur kan ook korter zijn dan 3 jaar en kan één keer worden verlengd zonder dat de totale 

duur van de overeenkomst daardoor langer wordt dan 3 jaar.  De verlenging gebeurt per 

aangetekend schrijven en wordt verondersteld onder dezelfde voorwaarden te zijn. 
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Als de overeengekomen termijn is verlopen wordt dit geïnterpreteerd als een stilzwijgende 

verlening en krijgt de overeenkomst automatisch het karakter van een overeenkomst van 9 

jaar, te rekenen vanaf de datum van de oorspronkelijke overeenkomst. 

Een overeenkomst van korte termijn kan niet worden opgezegd, tenzij expliciet vermeld in de 

huurovereenkomst.  

- Overeenkomst langer dan 9 jaar 

Partijen kunnen onderling overeen komen om een termijn te bepalen die langer is dan 9 jaar, 

deze overeenkomst moet worden vastgelegd bij notariële akte. 

Dit kan om verschillende redenen maar zal meestal voorkomen in het geval de huurder 

serieuze verbeteringen op zijn eigen kosten wil uitvoeren en begrijpelijke wijze daarvan zelf 

wil genieten.  

Een opzeg door de verhuurder van een huurder die in onderling akkoord serieuze kostelijke 

verbeteringen heeft uitgevoerd aan het gehuurde pand kan door de rechtbank gekwalificeerd 

worden als onrechtmatige verrijking.  

De overeenkomst komt enkel ten einde bij een opzeg door één van de partijen voor de 

vervaldag, met een termijn van 6 maand voor de verhuurder en een termijn van 3 maand voor 

de huurder.  Zonder opzeg begint een nieuwe termijn van 3 jaar. 

- Overeenkomst voor het leven 

De overeenkomst wordt aangegaan voor zolang de huurder leeft, ook dit contract dient te 

worden vastgelegd in een notariële akte en wordt tegenstelbaar aan derden.  

Een opzeg kan enkel door die huurder met een opzeggingstermijn van 3 maand. De 

verhuurder kan de overeenkomst niet opzeggen tenzij de opzeggingsmogelijkheden 

uitdrukkelijk in de overeenkomst werden bepaald.  

- Opzeg van huurovereenkomst 

Een standaard huurcontract onder de woninghuurwet heeft een termijn van 9 jaar, maar er 

bestaan voor de partijen opzegmogelijkheden die strikt wettelijk zijn bepaald en hierbij is de 

huurder beter beschermd en beschikt hij over meer mogelijkheden dan de verhuurder. 

De verhuurder heeft zelf 3 mogelijkheden om de huurder op te zeggen : 

- Eigen Gebruik 

De verhuurder kan te allen tijde het contract opzeggen om het goed zelf te betrekken, en dit 

met een opzegtermijn van 6 maand, aanvang nemend vanaf de eerste dag van de maand die 

volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven. 

Dit zelf betrekken slaat op het feit dat hij daadwerkelijk zelf of zijn echtgenoot het pand zal 

betrekken, of een van de afstammelingen, aangenomen kinderen, verwanten in opgaande lijn 

en verwanten in zijlijn tot de derde graad. 
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Het pand moet bewoond  zijn binnen het jaar na de teruggave ervan door de huurder, en moet 

bewoond blijven gedurende minstens 2 jaar. 

Bij het niet nakomen van deze verplichting heeft de opgezegde huurder recht op 18 maand 

huur als schadevergoeding.  

- Verbouwingswerken 

De verhuurder kan de huurder opzeggen omdat hij het pand wil verbouwen, mits in acht name 

van een opzegperiode van 6 maand, te rekenen voor het einde van de eerste en de tweede 

driejarige periode.  Hij kan dus niet ten allen tijde opzeggen. 

Deze verbouwingswerken dienen te voldoen aan 5 voorwaarden : 

- het moet gaan om wederopbouw, verbouwing of renovatie 

- de stedenbouwkundige bestemming van het gebouw dient te worden gerespecteerd 

- de werken moeten betrekking hebben op het door de huurder bewoonde deel 

- de kostprijs der werken bedraagt minimum het equivalent van 36 maand huur. 

- de werken moeten uiterlijk 6 maand na het verstrijken van de opzegtermijn gestart zijn en 

moeten binnen de 24 maand beëindigd zijn na dezelfde termijn. 

-  Zonder motief 

De verhuurder kan de huurder ook opzeggen zonder motief,  waarbij hij meestal wel een 

motief heeft maar dit niet kenbaar wil maken. 

Hij kan dit echter niet te allen tijde maar slechts voor het verstrijken van de eerste en de 

tweede driejarige periode, en dan nog mits het betalen van een schadevergoeding. De 

opzegtermijn bedraagt minimaal 6 maand, eens die periode voorbij is opzeg niet meer 

mogelijk. 

De schadevergoeding voor de huurder bedraagt negen maand huur bij opzeg voor het einde 

van de eerste driejarige periode, 6 maand voor het einde van de tweede. 

Ook de huurder kan het contract beëindigen : 

- Tegenopzeg 

Als de huurder zijn opzeg heeft gekregen kan hij zelf een tegenopzeg doen van één maand die 

ingaat de eerste maand volgend op de maand waarin hij de opzeg heeft gekregen. 

- Ten allen tijde mits opzegtermijn 

De huurder kan ten allen tijde zijn huurcontract opzeggen mits een opzegperiode van 3 

maanden, en dit bijkomend met een schadevergoeding als hij in de eerste driejarige periode 

zijn opzeg doet. De schadevergoeding is gelijk aan 3 maanden huur bij opzeg binnen het 
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eerste jaar, 2 maanden bij opzeg in het tweede jaar en 1 maand bij opzeg in het derde jaar. 

Daarna opzeggen is gratis. 

- Ten allen tijde 

Alle huurcontracten die handelen over een verhuur aan privépersonen, en dit zowel onder het 

gemeen recht als onder de woningwet, moeten worden aangeboden aan het registratiekantoor, 

en dit samen met het EPC.  De overeenkomst krijgt hierbij een vaste datum en dat is in het 

voordeel van de verhuurder.  De bijhorende plaatsbeschrijving dient ook te worden 

geregistreerd, en dit uiterlijk 1 maand na het in werking treden van het huurcontract. 

Als de huurovereenkomst niet is geregistreerd kan de huurder vertrekken wanneer hij maar 

wil, en dit zonder schadevergoeding of wederverhuring vergoeding. De overeenkomst werd 

bij deze niet opgezegd, maar feitelijk beëindigd. 

Huurcontracten die niet dienen voor verhuring aan privépersonen dienen geregistreerd te 

worden binnen de 4 maand en zijn onderworpen aan een evenredig recht van 0,20 %.  De 

registratie voor verhuur aan privépersonen is gratis. 

- Indexatie van de huurprijs 

Iedere maand zal de huurder zoals afgesproken zijn huurprijs betalen.  Deze huurprijs kan elk 

jaar worden aangepast, geïndexeerd en dit volgens de gezondheids-index. Doorgaans gaat de 

huurprijs dan omhoog. Als vastgoedmakelaar kan je voor de vaste klanten ieder jaar die 

huurindexatie uitrekenen, en daarvoor zijn er 3 onderdelen nodig : 

 -  de basishuurprijs 

- de basisindex : het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de ondertekening 

van het contract   

- de nieuwe index : het indexcijfer van de m aand die voorafgaat aan de verjaardag van 

de inwerkingtreding van de huurovereenkomst 

De formule ziet er als volgt uit : 

  Basishuurprijs x nieuwe index        = nieuwe huurprijs 

    Aanvangsindex 

Indexatie van de huurprijs verloopt niet automatisch, de verhuurder of zijn aangestelde dient 

dit aan de huurder expliciet en schriftelijk te melden.  Daarbij is dit geen vraag, maar een 

verplichting van de huurder om bij ontvangst de aangepaste huurprijs te betalen. 

In het geval van een daling van de huurprijs zal het van de kant van de verhuurder meestal 

windstil blijven. Mocht de huurprijs conform de gezondheidsindex stijgen en de verhuurder 

vergeet de indexatie toe te passen dan kan hij dit toch ten allen tijde doen, waarbij hij enkel 

recht heeft op een terugwerkende kracht van 3 maanden. 
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Indexatie is een automatisch recht en hoeft zelfs niet te worden vermeld in het huurcontract, 

wel kan er een clausule in opgenomen zijn dat de eigenaar de indexatie niet zal toepassen en 

dan is indexatie niet toegelaten.  Ook mondelinge huurovereenkomsten kunnen niet worden 

geïndexeerd. 

-  Huurwaarborg 

Bij de aanvang van de huur zal de huurder verplicht worden om een huurwaarborg te storten.  

Dit is een bedrag dat bij een eventuele beëindiging van het huurcontract de mogelijke schade 

of huurachterstand moet dekken. Er zijn 3 verschillende vormen van huurwaarborg : 

- storting : de huurder stort 2 maanden huur op een  “huurwaarborg rekening”, een rekening 

op zijn naam maar geblokkeerd.  Vrijgave kan enkel bij een akkoord van de verhuurder 

- bankwaarborg : een financiële instelling garandeert dat de huurder de huurwaarborg 

progressief zal samenstellen, dat hij met andere woorden in stukjes zal betalen.  Enkel de 

financiële instelling waar de huurder een bestaande rekening heeft of waar zijn beroeps-

inkomen of vervangingsinkomen wordt gestort mag dit waarborgen, en de waarborg bedraagt 

maximaal 3 maanden huur. Ook als het OCMW garant staat werken zij onderliggend met een 

bankwaarborg waarbij het OCMW een verzoek indient en de waarborg niet hoger is dan 3 

maand. 

- Pand : de huurder kan ook roerende goederen in pand geven, maar dit is eerder zeldzaam. 

Huurovereenkomsten die geregistreerd zijn hebben een vaste datum, dit betekent dat ze 

tegenstelbaar zijn aan derden.  Een vaste datum kan ook per authentieke akte of door 

overlijden van één van de partijen. 

- Vervreemding van het goed 

Een vaste datum van een document betekent dat dit document vanaf een welbepaalde datum 

bestaat.  In huurcontracten is dit belangrijk bij de vervreemding van het goed. Er is een 

verschil in consequenties tussen het gemeen recht en de woninghuurwet. Al naargelang het 

soort contract en een eventuele vaste datum zijn er gevolgen voor de nieuwe eigenaar van het 

verkochte pand. 

De subrogatie van de nieuwe eigenaar neemt een begin bij het overschrijven van de 

authentieke akte in het hypotheekkantoor, waar de verkoopovereenkomst een vaste datum 

krijgt en aldus tegenstelbaar wordt aan derden.  Een bestaande huurder is tot de overschrijving 

voor de nieuwe eigenaar namelijk te beschouwen als zijnde een derde. 

Om te weten of het pand eventueel kan bevrijd worden van de bestaande huurder dient 

nagegaan te worden welk soort contract deze heeft. 

- Contract zonder vaste datum in het gemeen recht 

Dit contract is niet tegenstelbaar aan derden, de nieuwe eigenaar kan dus zonder probleem de 

huurder uitzetten.  De verkoper van het pand kan zijn bestaande huurder ook vrijwaren in zijn 

rechten door een overnamebeding op te nemen in de verkoopovereenkomst. 
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Daarbij stelt hij dat het pand verhuurd is en de koper gehouden is deze overeenkomst te 

respecteren.  De opzegmodaliteiten zijn deze die contractueel vermeld zijn in de 

huurovereenkomst.  In de praktijk betekent dit echter dat het pand minder waar zal zijn, daar 

de nieuwe eigenaars niet in genot kunnen treden.  

- Contract met vast datum in het gemeen recht 

Dit contract is tegenstelbaar aan de nieuwe eigenaar, hij is dus gebonden om het contract over 

te nemen, er is een subrogatie, hij treed met andere woorden in de rechten en plichten van de 

vorige eigenaar. 

De nieuwe eigenaar kan de bestaande huurder uitzetten als er een uitzettingsbeding in het 

huurcontract aanwezig is.  Met dit recht kan de verhuurder, en bijgevolg ook de nieuwe 

eigenaar van het pand de huurder uitzetten wanneer hij wil, zonder schadevergoeding. 

- Contract zonder vaste datum in de woninghuurwet 

De wettelijke regeling in dit geval is redelijk complex, maar met de verplichting tot registratie 

van een huurovereenkomst in de woninghuurwet zullen er van langs om minder contracten 

zijn zonder vaste datum.  Er is ook een duidelijk verschil tussen een pand dat door de huurder 

betrokken is minder dan 6 maanden en langer dan 6 maanden. 

Als de huurder minder dan 6 maand het pand bewoont, gelden dezelfde voorwaarden als bij 

een contract zonder vaste datum in het gemeen recht. 

Als de huurder reeds langer dan 6 maand het pand bewoont gelden er andere redenen, deze 

van de zogenaamde “braderie”. Deze periode is geldig gedurende 3 maand te rekenen van de 

datum van de authentieke akte. 

De “ braderie” biedt de mogelijkheid aan de nieuwe eigenaars om het huurcontract onmiddel-

lijk op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden, en dit voor de volgende redenen : 

 - Opzeg voor eigen gebruik 

 - Opzeg voor verbouwingswerken 

 - Opzeg zonder motief 

Voor de 2 laatste opzegmogelijkheden is de nieuwe eigenaar de bestaande huurder wel een 

schadevergoeding verschuldigd, en die bedraagt het equivalent van 9 maanden huur bij opzeg 

in de eerste driejarige periode en 6 maanden bij opzeg in de tweede driejarige periode. 

- Contract met vaste datum in de woninghuurwet 

De verkrijger van het pand zal de bestaande huurovereenkomst integraal moeten respecteren.  

Wil hij de huurder toch opzeggen, dan kan dit volgens dezelfde procedures als dewelke zijn 

voorganger kon gebruiken. 
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8.1.3 Uitzetten van een huurder 

De verkrijger van het pand zal de bestaande 

8.2 Plaatsbeschrijving 

Bij iedere verhuring is het raadzaam om een plaatsbeschrijving op te maken van het 

onroerend goed.  Dit is een summiere beschrijving van de toestand van het pand, en dit zowel 

langs de binnenzijde als langs de buitenzijde. 

Er zal een plaatsbeschrijving worden opgemaakt voordat de nieuwe huurders het pand 

betrekken, en deze zullen van de verhuurder een kopie ontvangen.  Dit heet een locatieve 

plaatsbeschrijving bij intrede. 

Bij een eventuele beëindiging van het huurcontract wordt er een nieuwe plaatsbeschrijving 

opgemaakt.  Dit heet een locatieve plaatsbeschrijving bij uittrede. Meestal zal de huurder 

daarbij aanwezig zijn. 

Om nu de eventuele huurschade te bepalen worden de intrede en de uittrede met elkaar 

vergeleken, daarbij rekening houdend met de gewone sleet.  De kosten van het herstel van 

eventuele huurschade zal de verhuurder kunnen verhalen op zijn vertrekkende huurder.  

Daarvoor kan hij alvast de huurwaarborg aanspreken, maar indien dit niet volstaat zal hij toch 

een vordering moeten instellen bij de bevoegde rechtbank. 

Bij de plaatsbeschrijving worden doorgaans ook de meterstanden genoteerd om dan het 

contract te kunnen overzetten van de vroegere bewoners naar de toekomstige. 

8.3 Registratie 

Zoals reeds eerder vermeld dienen huurovereenkomsten te worden geregistreerd.  Voor 

contracten die vallen onder de woninghuurwet en onder het gemeen recht wat betreft 

verhuring aan privépersonen is de termijn 2 maanden, en registratie is gratis. 

Voor de andere huurcontracten geldt een termijn van 4 maand en zal er een evenredig recht 

moeten worden betaald van 0,2 % op de totale huur over de totale looptijd van het contract. 

In de woninghuurwet is er ook de verplichting om samen met het contract het EPC mee te 

registreren, en binnen de maand na de inwerkingtreding van de huurovereenkomst ook de 

plaatsbeschrijving. 

Huurcontracten krijgen door de registratie een vaste datum, en zijn bijgevolg tegenstelbaar 

aan derden.  
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9. Verzwarende omstandigheden 

Tenietgaan van het pand 

Van zodra er een akkoord is over zaak en prijs is er eigendomsoverdracht.  Dit is de letter van 

de wet, in praktijk zal er een uitgestelde eigendomsoverdracht zijn.  In de onderhandse 

verkoopovereenkomst wordt deze meestal vastgelegd op datum van het verlijden van de 

authentieke akte en mits betaling van de totale koopsom. 

Met de eigendomsoverdracht vind ook de overdracht van het risico plaats. In de periode 

tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte blijft het risico aldus bij de 

verkoper tot op de dag na het verlijden van de akte. 

Vanaf die dag moet de koper beschikken over een brandverzekering, maar meestal zal de 

bestaande brandverzekering afgesloten door de verkoper nog drie maanden na de datum van 

akte doorlopen. 

Door die uitgestelde risico-overdracht blijft de verkoper tijdens de periode tussen 

onderhandse akte en notariële akte verantwoordelijk voor zijn verkocht onroerend goed.  Voor 

alles wat zou kunnen gebeuren met het pand blijft hij aansprakelijk, hij moet het pand blijven 

beheren als een goede huisvader en het in de staat houden zoals het was tot aan het verlijden 

van de notariële akte.  

Stel dat in die periode het onroerend goed tenietgaat door een brand, wat gebeurt er dan ? 

In dit geval bestaat er wetgeving, opnieuw heel oud en daterend uit de tijd van Napoleon, 

namelijk de Wetgeving betreffende de wijze van eigendomsverkrijging , wet van 21 maart 

1804, met name artikels 1302 en 1303, die stellen : 

 

Art. 1302. Wanneer de zekere en bepaalde zaak die het voorwerp van de verbintenis 

uitmaakte, teniet gaat, buiten de handel gesteld wordt, of verloren gaat zodanig dat men van 

haar bestaan geheel onkundig is, vervalt de verbintenis, indien de zaak is teniet gegaan of 

verloren buiten de schuld van de schuldenaar en vooraleer hij in gebreke was. 

Zelfs wanneer de schuldenaar in gebreke is, en indien hij het toeval niet te zijnen laste heeft 

genomen, vervalt de verbintenis, ingeval de zaak eveneens bij de schuldeiser zou zijn teniet 

gegaan, ware zij hem geleverd. 

De schuldenaar is gehouden het toeval waarop hij zich beroept, te bewijzen. 

Wanneer een gestolen zaak op enigerlei wijze teniet of verloren gegaan is, ontslaat dit verlies 

de ontvreemder niet van de verplichting om de waarde te vergoeden. 

 

Art. 1303. Wanneer de zaak is teniet gegaan, buiten de handel is gesteld of is verloren 

gegaan, buiten de schuld van de schuldenaar, is deze gehouden, ingeval hij omtrent die zaak 

enig recht of enige vordering tot schadevergoeding bezit, dat recht of die vordering aan zijn 

schuldeiser af te staan. 
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Het eerste artikel stelt duidelijk dat bij overmacht de verkoopovereenkomst nietig zal worden 

verklaard. De verkoper zal desgevallend wel moeten kunnen bewijzen dat het hier gaat over 

een geval van overmacht en dat er ook geen schuldig verzuim is. 

In dit geval is hij aan de koper ook geen schadevergoeding verschuldigd, en hij kan ook niet 

worden verplicht om het goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en het vooralsnog 

over te dragen aan de verkoper.  Door het tenietgaan van het pand dooft de verbintenis uit. 

De koper kan er nog voor kiezen om de verkoopsovereenkomst toch niet te ontbinden als het 

tenietgaan eventueel voldoende wordt vergoed door de brandverzekering.  Alle sommen die 

de verkoper in dit geval van zijn verzekering zal verkrijgen zijn eigendom van de koper. 

Indien het tenietgaan van het pand niet een geval van overmacht is ligt de bewijslast van zijn 

onschuld bij de verkoper zelf. Wordt geoordeeld dat de schuld dan toch bij de verkoper ligt, 

en dit omwille van het niet uitvoeren van zijn plicht als goede huisvader, dan kan de koper 

een schadevergoeding eisen of de koopovereenkomst ontbinden, of zelfs beide.   

Een ontbinding van een onderhandse verkoopovereenkomst kan zoals eerder gesteld 

minnelijk.  Het volstaat niet om alle exemplaren van de overeenkomst eenvoudigweg te 

verscheuren, er moet een onderhandse akte van ontbinding worden gemaakt.  Daarna worden 

beide aktes ter registratie aangeboden waarbij ze onderworpen worden aan een vast recht van 

2 maal 10 € 

Het kan natuurlijk zijn dat de onderhandse verkoopovereenkomst reeds werd geregistreerd 

voor het verlijden van de notariële akte.  In dit geval zijn er dus al registratierecht voor het 

onroerend goed betaald.  Bij een minnelijke ontbinding zal in dit geval slechts 1 maal het vast 

recht van 10 € moeten worden betaald, en zullen de reeds betaalde registratierechten worden 

terugbetaald.  Bijkomend voorwaarde is dat de ontbinding gebeurt binnen het jaar na 

ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. 

 

 


