Inleiding tot de vastgoedmakelaardij
1

Situering van de vastgoedsector

1.1

FACTS AND FIGURES: VASTGOEDBEZIT IN BELGIË

Het globaal gezinspatrimonum in België
is € 1 240 miljard. Ongeveer 60 % hiervan is onroerend goed.

Er zijn 5 miljoen particuliere woningen in België waarvan:






1.3 miljoen gesloten bebouwingen
0.9 miljoen halfopen bebouwingen
1.3 miljoen open bebouwingen
1.1 miljoen appartementen
0.3 miljoen handelshuizen

78 % van deze woningen zijn in handen van eigenaars.

1.2

VASTGOED ALS BELEGGING
MAAR:
De vastgoedprijzen stegen (vooral de
laatste 10 jaar) nog forser in het
buitenland!!

1.3

REGIONALE VERSCHILLEN (KOOP)
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1.4

REGIONALE VERSCHILLEN (HUUR)

1.5

VASTGOEDTRANSACTIES IN BELGIË

3 % van het aantal onroerende goederen wisselde in 2008 van eigenaar (lage rotatiegraad, stijgt gradueel).
50 000 eenheden:
handel, nijverheid en landbouw.
Daarvan verkocht:




1.6

60 % via makelaar
10 % via notaris
30 % door de particulier zelf

PRIJSGEMIDDELDEN VERKOPEN

Verkopen van onroerende goederen in 1975:
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1.7

PRIJSGEMIDDELDEN VERHURINGEN

Gemiddelde huurprijs 2001-2007:

Prijzenindex 2000-2007:

1.8

ONTHOUDEN

Het onroerend gezinspatrimonium in België is 750 miljard euro.



Er zijn 5 miljoen woningen
78 % eigenaars

Gemiddelde verkoopprijs woning/appartement

€ 175 000.00

Gemiddelde verkoopprijs villa

€ 315 000.00

Gemiddelde huurprijs per maand

€ 550.00

Gemiddelde prijsstijging (1995-2005)

6,5 % per jaar (waarvan 3,6 % indexevolutie)

Er zijn jaarlijks ong. 200 000 verkooptransacties waarvan ong. 60 % via bemiddeling van makelaars.
 Er zijn 8000 makelaars die jaarlijks bemiddelen in ongeveer:
o 120 000 verkooptransacties (gemiddeld 15 per makelaar)
o 100 000 verhuurtransacties
De gemiddelde omzet van een vastgoedmakelaar bedraagt ong. € 80 000, maar grote regionale verschillen!

2

Vastgoedmakelaar en andere actoren

2.1

VASTGOEDMAKELAAR

Het is een beschermd beroep in titel en uitvoering sinds 1993. Men werkt op zelfstandige basis, en voor de
rekening van derden. Ook is het een vrij en intellectueel beroep.
Vrij en
intellectueel:

een intellectuele prestatie, voorafgaand aan opleiding en permanente vorming. De
beoefenaar draagt persoonlijke verantwoordelijkheid en is onderworpen aan deontologie.

taken:



Hij is bemiddelaar bij verkoop, verhuring… (brengt vraag en aanbod samen)
Hij is beheerder van onroerend goed (verzekert de instandhouding v.h. patrimonium.
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Oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uit, hij die zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor
rekening van derden bezighoudt met:



Activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Activiteiten van beheerden van goederen die instaat voor:
o Beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten
o Syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom

2.2

LANDMETER

Dit is een beschermd beroep sinds 1995.
Iemand die als zelfstandige en voor rekening van derden:



Overgaat tot afpaling van terreinen
Plannen opmaakt en ondertekent die moeten dienen voor grenserkenning, of voor gelijk welke hypothecaire akte ter identificering van grondeigendom.

2.2.1

Landmeter – topograaf

Het is een meetkundige schatter van onroerende goederen.




Muurovername (opmeten en waarderen van een gemeen te maken scheidingsmuur).
Stedenbouwkundige attesten
Verkavelingaanvragen

2.2.2

Gezworen landmeter – expert

Hij mag dezelfde taken vervullen als de landmeter – topograaf en ook:





Plannen van terreinen opmaken en ondertekenen
Rooilijnplannen
Perceelsplannen
Verkavelingplannen

2.3

HYPOTHEEKVERSTREKKER

De hypotheekverstrekker verstrekt een financiering met vastgoed als onderpand, op basis van een waardebepaling van het onroerend goed. Hiervoor is financiële en bouwtechnische kennis vereist.
(zie later waardebepalingen en waarden)
Hypotheek:

een voorrecht op een onroerend goed.

Een onroerende recht is een zakelijk recht. Het volgt het onroerend goed, in welke handen dat ook overgaat. Een hypotheek heeft rang en orde, het krijgt voorrang tegenover andere schuldeisers.
 Dit is een hypotheeklening of een hypothecair krediet.
Hypothecaire akte of een hypothecair mandaat:
Dit geeft de bank het recht om op gelijk welk ogenblik over te gaan tot een hypotheeklening vb. wanneer
de verplichting tot betalen niet wordt nagekomen. Het hypothecaire mandaat is goedkoper dan een hypothecaire lening en is dus gebaseerd op een vertrouwensrelatie.
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2.4

NOTARIS

Het is een koninklijk ambtenaar met Koninklijke benoeming.
Onderhandse verkoop: koper en verkoper sluiten onderling een overeenkomst over de prijs.
Openbare verkoop:

er wordt een bijeenkomst georganiseerd door de notaris waarbij iedere
geïnteresseerde een bod kan uitbrengen.

De verkoop gebeurt normaal “voor vrij en onbelast”. Dit wil zeggen dat er geen hypotheken op het pand
rusten. De hypotheek kan ook opgeheft worden (= handlichting van bestaande hypotheken).
 De inschrijving op een hypotheekkantoor verzekert de tegenstelbaarheid aan derden. Dit wil zeggen dat derden een overeenkomst moeten respecteren, ook al zijn ze geen contractspartij.
De praktijken van de notaris gebeuren op een vaste datum.
De authenticiteit:



De echtheid, geloofwaardigheid. De notaris “verlijdt de authentieke akte”.

Het registratiekantoor int eenmalig eigendomsovergangsrecht en informeert het kadaster.
Het kadaster zorgt voor de inning van de onroerende voorheffing.

2.4.1

Kadaster, registratie, hypotheekkantoor

2.5

VASTGOEDPROMOTOR

2.5.1

Vastgoedhandelaar: beroepskoper/verkoper

Deze persoon koopt en verkoopt voor eigen rekening. Hij moet zijn beroepsverklaring indienen bij het registratiekantoor met een borgstelling. Er is een verlaagd registratietarief mogelijk voor de beroepskoper.


2.5.2

‘Reeks’ wederverkopen binnen 5 jaar na beroepsverklaring

Projectontwikkelaar en sleutel-op-de-deur bouwer

Hij financiert en promoot nieuwbouwvastgoed. Eventueel sleutel-op-de-deur. De verkavelaar deelt het perceel in kavels in en verzorgt de infrastructuurwerken (riolering, wegenis, groenstroken…).
De Wet Breyne (woningbouwwet 1971) beschermt de bouwer en “koper op plan”.
Liesbeth Steelandt
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De wet Breyne:







Bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen.
Strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hogen mogen liggen dan
de prijs van de reeds uitgevoerde werken.
Een vooraf vastgestelde totaalprijs.
De oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen:
voorlopige en definitieve, waar minimum 1 jaar
tussen moet liggen.
Er wordt een verplichte waarborg voorzien die kan gaan tot 100 %.
Strenge aansprakelijkheidsregels:
de verkoper is aansprakelijk wegens verborgen gebreken en
ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware zelfs zichtbare gebreken.

2.6

VASTGOEDEXPERT

Dit is een (voorlopig) niet erkende beroepstitel.




Hij bepaalt de vervangwaarde bij:
o Brand, waterschade, verzakkingen…
o Huurschade
Hij stelt ook plaatsbeschrijvingen op die gedateerd, omstandig en tegensprekelijk zijn.
Hij doet waardebepalingen en is een energiedeskundige

2.7

WAARDEBEPALINGEN EN WAARDEN

Waardebepalingen gebeuren in geval van:






Verkoop
Schenking of erfenis
Gedwongen verkoop
Hypotheek
Bij inbreng van een goed in een vennootschap

De verschillende waarden:
Voorbeeld:
Oppervlakte van de grond:
Volume van de woning:
Constructiewaarde / m³:
Bouwjaar:

500 m² à € 175.00/m²
700 m³
€ 300.00
1975

Oplossing:
Nieuwbouwwaarde:

700 m³ x € 300.00

Dagwaarde (=constructiewaarde):

€ 210 000.00 – 15 %
= € 178 500.00
 het huis is 35 jaar oud, dus rekenen we een sleet van 15 %

Grondwaarde:

500 m² x € 175.00

= € 87 500.00

Intrinsieke waarde:

€ 178 500.00 + € 87 500.00

= € 266 500.00

Venale waarde:

€ 266 500.00 – 15 %
= € 226 525.00
 andere factoren zoals ligging worden in rekening gebracht.

Openbare verkoop (-10 %)

€ 226 525.00 – 10 %

= € 203 872.50

Gedwongen verkoop (-20 %)

€ 226 525.00 – 20 %

= € 181 001.60

Beleggingswaarde (3 % v. venale w.)

€ 226 525.00 * 3 %

= € 6 787.56

Liesbeth Steelandt

Aanvullende SV. Vastgoed

= € 210 000.00

6

Gelegenheidswaarde: de waarde die een specifiek persoon aan het pand hecht.
Schenkingswaarde:

mag niet hoger zijn dan de waarde die op het ogenblik van de schenking voor het
betrokken goed op de markt zou moeten worden betaald.

2.8

SAMENVATTING

2.9

EXTRA DEFINITIES

Registratiekantoor

Voor het registreren van de oprichtingsakte. Zodra de akte authentiek is, moet ze binnen
vijftien dagen geregistreerd worden door een notaris. Deze termijn wordt verlengd tot
vier maanden als het gaat om een onderhandse akte.

Plaatsbeschrijving

een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de
huur

Hypotheekkantoor

Waar je kan opvragen of er nog hypotheken op een bepaald pand rusten.

Compromis

Overeenkomst

Tegenstelbaarheid

Documenten kunnen voorleggen om zaken te kunnen bewijzen t.o.v. derden.

Registratierecht

Percentage op de verkoopprijs v.e. huis dat betaald moet worden om de koop te laten
registreren in een authentieke akte bij een notaris.

Onroerende voorheffing

een heffing op onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen, of sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materieel en outillage) zijn. Het is een jaarlijkse belasting die
berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen.

Bescherming in titel
en uitvoering

Het is verboden een handel in onroerend goed als vastgoedmakelaar uit te baten en de
beroepstitel van vastgoedmakelaar te voeren zonder over een erkenning te beschikken.

Gesloten koop

Een koop is gesloten wanneer beide partijen toestemming geven (mondeling of schriftelijk).

Mandaat

De bevoegdheid om te handelen in naam van iemand anders. Als vastgoedmakelaar beperk je je beter tot een opdracht. Een mandaat brengt risico’s met zich mee.

Wat is de bedoeling van de authentieke akte van de notaris?




Het biedt zekerheid, het document is echt
Niemand kan er achteraf iets aan veranderen
Het is ondertekend op de genoemde datum, door de personen van wie de handtekening onderaan
op het document staat.

Liesbeth Steelandt
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Beroepsorganisaties
3

Toetredingsvoorwaarden tot het beroep

3.1

VASTGOEDMAKELAAR – BEMIDDELAAR

Het is de vastgoedmakelaar die zich voor rekening van derden bezighoudt met de activiteiten van de bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Onroerend goed:

- onroerend door aard (onlosmakelijk verbonden met de grond)
- onroerend door bestemming
- onroerend door het voorwerp waarop ze betrekking hebben

Onroerende rechten:

- persoonlijke rechten (huur, pacht, koop, schenking…)
- zakelijke rechten (opstal, natrekking, erfpacht, hypotheek, erfdienstbaarheid…)

Handelsfonds:

het geheel van bestanddelen om een onderneming te runnen met inbegrip van
logo, naam, cliënteel…

3.2

VASTGOEDMAKELAAR – BEHEERDER

3.2.1

Vastgoedmakelaar – syndicus

Dit is de vastgoedmakelaar die handelt in het kader van beheer en behoud van:



De gemene delen
De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen gebouwen.

Hij moet zich houden aan de wet op de mede-eigendom van dwingend recht.
 Wet van 1994, nieuwe wet goedgekeurd in 2010.
Hij staat in voor het administratief, technisch en financieel beheer voor de vereniging van mede-eigenaars.
Hij fungeert als uitvoerend orgaan, de Algemene Vergadering is het beslissend orgaan.

3.2.2

Vastgoedmakelaar – rentmeester

Deze houdt zich voor rekening van derden bezig met activiteiten inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit van syndicus.

3.3

BIV – WETTELIJKE OPDRACHT

Kaderwet Verhaeghen: opgericht in 1976 m.b.t. dienstverlenende intellectuele beroepen.
 Ze voorzien in eerste instantie in de bescherming van de beroepstitel, waarvan de makelaars sinds
1993 genieten. Dit ging gepaard met de oprichting van het BIV.
BIV:

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
o
o
o
o

Nationale raad (wetgevend orgaan)
Bureau (uitvoerend orgaan)
Uitvoerende kamers
Kamers van beroep (rechtssprekende organen)

Stagiair vastgoedmakelaar

Liesbeth Steelandt
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3.4

BIV – TOETREDINGSVOORWAARDEN

Toelatingsvoorwaarden tot het BIV:




Bewijs van aansluiting bij sociale kas als zelfstandige
Houder van een erkend diploma
Bewijs van goed gedrag en zeden

De stage met stagecontract van minstens 200 werkende dagen, gespreid over maximum 3 jaar op het kantoor van de stagemeester wordt beëindigd na het slagen in een schriftelijke en mondelinge bekwaamheidstest.
Er is een lijst van stagair-vastgoedmakelaars, tableau van erkende vastgoedmakelaars en van occasionele
beroepsuitoefenaars:




Alle titularissen zijn houder van een erkend diploma
Alle titularissen zijn verantwoordelijk voor uitoefening van hun beroep
(verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering).
Alle titularissen dienen deontologie te onderschrijven en respecteren.

4

Beroepsorganisaties en deontologie

4.1

BIV – DEONTOLOGIE

Het is een bindende gedragscode / beroepsethiek aanvullend op o.a.:







Strafwetboek (vb. fraude, verduistering van derdengelden)
Wet op de mede-eigendom
Burgerlijk wetboek (vb. Wet op de Marktpraktijken)
Anti – witwaswetgeving
Privacy wetgeving
Racismebestrijding

Het is vastgelegd bij KB in 2006. Het maakt deel uit van het toekomstig Europees kader CEPI.
 European council of real estate professions.
Eer en waardigheid liggen aan de basis. Het is geen strafrecht, wel een tuchtrecht met mogelijkheid tot
waarschuwing, blaam, schorsing en schrapping.
Het is een juridische tekst bestaande uit 86 artikelen en 2 richtlijnen m.b.t. de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de derdenrekening.
TITEL 1:

Gemeenschappelijke bepalingen en algemene principes

TITEL 2:

Bijzondere verplichtingen vastgoedmakelaar – bemiddelaar



TITEL 3:

Bij werving van de opdracht
Bij uitvoering van de opdracht

Bijzondere verplichtingen vastgoedmakelaar – beheerder




Gemeenschappelijke bepalingen
Bijzondere verplichtingen vastgoedmakelaar – syndicus
Bijzondere verplichtingen vastgoedmakelaar – rentmeester

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die ontstaat als gevolg van beroepsfouten.

Liesbeth Steelandt
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4.1.1

Algemene principes (TITEL 1)

4.1.1.1

Hoofdstuk 3: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid



Persoonlijke aansprakelijkheid:
Ook voor medewerkers onder gezag van de vastgoedmakelaar, niet voor zelfstandige medewerkers

Delictuele handeling:
Quasi-delictuele:


wanneer je zelf aansprakelijk bent
wanneer een medewerker aansprakelijk is.

Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
o Contractuele en extracontractuele (fout)aansprakelijkheid, uitbaring en borgstelling.
o Fout door nalatigheid, vergetelheid, onjuistheid, verlies, verduistering en diefstal van derdengelden.

Contractuele aansprakelijkheid:

als iemand zijn deel van een contract niet nakomt, waardoor de
andere partij schade lijdt.

Extra-contractuele aanspr.:

je berokkent iemand schade los van het contract. Vb. wanneer je
reclamebord op de auto van iemand valt.

4.1.1.2

Hoofdstuk 4: Respect voor de privacy van opdrachtgever en gegadigde

 De onschendbaarheid (huiszoeking mag niet!) van de woning en opdrachtgever, gegadigden.
4.1.1.3

Hoofdstuk 11: Discretieplicht

De medewerking met gerechtelijke onderzoeken
4.1.1.4

Hoofdstuk 5: Duidelijke overeenkomsten

Een schriftelijk voorstel van de overeenkomst met respect voor de WMPC
 Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming
4.1.1.5





Hoofdstuk 6: Waardige en professionele relatie tot de opdrachtgever
Geen stalking van de opdrachtgevers
Je moet inlichtingen opvragen aan de opdrachtgevers en ze ook verifiëren!!
Je moet nagaan of de opdrachtgevers bekwaam zijn
Er is een vrije keuze van andere beroepsactoren (vb. notaris)

Bekwaamheid:

een opdracht van iemand die niet handelingsbekwaam is wordt nietig verklaard.
vb. kinderen, dementerenden, mentaal gehandicapten…

4.1.1.6

Hoofdstuk 8: Collegiale houding naar andere makelaars

4.1.1.7

Hoofdstuk 7: Informatieverstrekking als vastgoedmakelaar



4.1.1.8




Je mag jezelf geen onrechtmatige titels toereiken (vb. “erkend vastgoedmakelaar”)
Verplichte vermeldingen op documenten, site en promotiemiddelen.
Hoofdstuk 9: Tarificatie moet waarborgen
Rentabiliteit:
Waardigheid:
Onafh. uitvoering:

je mag geen verlies maken.
je moet het beroep waardig uitvoeren (kantoor, kledij…)
elke afzonderlijke opdr. moet rendabel zijn (tussen 3 % en 6 % commissie)

Enkel de opdrachtgever mag ereloon betalen:



Geen percentjes
Geen huurders die verhuurereloon betalen.

Geen belangenconflict met de opdrachtgever:
Een meerwaarde als ereloon is niet toegestaan. M.a.w. als de opdrachtgever zegt, ik wil € … overhouden,
de meerwaarde is voor jou (gevolg: makelaar zet prijs zo laag mogelijk).
Liesbeth Steelandt
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4.1.1.9





Hoofdstuk 10: Financiële bewegingen
Verplichte derdenrekening voor derdengelden
Afhouding ereloon van voorschot is toegestaan mits akkoord met opdrachtgever
Verplichte borgstelling van derdengelden
Verplichte kwijting van elke betaling (betalingsbewijs)

Derdengelden: transfereren via je kantoor, maar zijn niet voor jou (vb. voorschotten).
4.1.1.10

Hoofdstuk 12: continue beroepsvervolmaking

Minimum 10 uur per jaar!
4.1.1.11

Hoofdstuk 13: Je moet elk belangenconflict vermijden

4.1.1.12

Hoofdstuk 14: Relatie met het instituut

Bij elk tuchtonderzoek moet je samenwerken!

4.2
CIB:

BEROEPSVERENIGING – CIB
Confederatie Immobiliën beroepen





Er is een maandelijkse ledenvergadering met informatie-update
Opleidingsaanbod
Jaarlijks congres

Strafrecht:

zorgt voor het sanctioneren van openbare fouten, de schending van een voor ieder
geldende gedragsnorm.

Tuchtrecht:

de waardigheid van het beroep ligt aan de basis. Het tuchtrecht reageert op de schending
van een groepsnorm.

4.3






VASTGOEDLOKET
Wekelijkse nieuwsbrief online + archief van vastgoedflitsen
Juridische ondersteuning
Modeldocumenten
Interessante formule beroepsaansprakelijkheidsverzekering met inbegrip van overlijdensakte
Partnerships voor vb. hypothecaire leningen, elektriciteitskeuring, EPC…

De vastgoedmakelaar – bemiddelaar
5

Vastgoedbemiddeling

5.1

VAN WERVING OVER PRODUCTIE TOT REALISATIE

Liesbeth Steelandt
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5.2

WERVING – BEMIDDELINGSOPDRACHT

Opdrachtgever:


de persoon waarmee de makelaar een dienstverleningsovereenkomst afsluit.

Je moet verifiëren of de persoon rechts- en handelingsbekwaam is.

Bekwaamheid:

In regel is iedereen bekwaam. Als je hieraan twijfels moet je dit verifiëren. Indien
iemand handelingsonbekwaam is moet er een machtiging zijn door de vrederechter. Als dit niet het geval is wordt de overeenkomst nietig verklaard.

Rechtsbekwaam:

Normaal iedereen, behalve buitenlanders of mensen die van hun burgerrechten
ontdaan zijn.



Oppassen met sterkmaking

Sterkmaking:

Tekenen in naam van iemand anders (vb. partner).
Indien de partner dan niet akkoord is, is die persoon niet verbonden, de andere wel. In dat
geval moet vaak een schadevergoeding betaald worden als de overeenkomst opgezegd w.

De bemiddeling is een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis. D.w.z. je belooft niet dat het huis
verkocht zal zijn, wel dat je alles in het werk zal stellen om dit resultaat te bekomen.



5.2.1

Meestal ‘no cure, no pay’ (je wordt enkel betaald wanneer je het huis verkoopt).
Exclusiviteit is gangbaar (je bent de enige makelaar die het pand mag verkopen)

Opdracht vs. Mandaat

Mandaat gaat verder en vereis rechtshandelingen. Het is beter om dit als makelaar niet te doen, het is te allen tijde eenzijdig herroepbaar. Dit wordt vb. gedaan door een notaris indien iemand naar het buitenland
verhuist, zijn huis wil verkopen en niet speciaal wil terugkeren om contracten te ondertekenen.

5.2.2

Bemiddelingsopdracht

Maakt deel uit van het contractenrecht. Denk hierbij aan de wet op de Marktpraktijken en de Consumentenbescherming (WMPC).
KB bemiddelingsopdrachten:






Herroepingsbeding (opdrachtgever mag zich bedenken)
Maximale duurtijd van 6 maanden i.g.v. exclusiviteit
Opzeggingsbeding
Wanneer de opdrachtgever rond u heen verkoopt, kan een schadevergoeding van maximaal 75 %
opgelegd worden.
Er is 1 artikel voor alles wat betreft erelonen en gerelateerde kosten. Het ereloon met verplicht
worden neergeschreven met inbegrip van btw.

Tarificatie is vrij:


5.2.2.1

De minimum aanbevolen barema’s werden afgeschaft
Gangbaar in de praktijk: ‘no cure no pay’ en exclusiviteit
Koninklijk Besluit Bemiddelingsopdrachten

 Vereist dat het ereloon wordt uitgesproken met inbegrip van btw, en dat het schriftelijk wordt
vastgelegd in de bemiddelingsopdracht tussen vastgoedmakelaars en consumenten.
 21 % btw
 Het Syndicschap kan worden vrijgesteld van btw !
De WMPC geld v. opdrachtgevers en consumenten, niet v. beroepsopdrachtgevers (vb. bouwpromotors).
B.W. art. 1341 B.W.
 Stelt dat een geschreven akte noodzakelijk is voor een opdracht van meer dan € 375.00 .
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5.2.2.2

Informatiefiche bij verkoop

Verhaalbelasting

Als er vb. een nieuw voetpad wordt aangelegd, dient dit betaald te worden door
de aanpalende panden in de vorm van een verhaalbelasting. Men kan ervoor kiezen om dit in één keer te betalen, of om het gespreid af te betalen.

Onroerend erfgoed

Panden met een monumentale waarde (veel herenhuizen)
 Dit legt veer beperkingen op bij vb. renovatie

Rooilijn

De scheidingslijn tussen de openbare weg en de bouwplaats.

Voorkooprechten

Bij de verkoop van een onroerend goed in Vlaanderen hebben sommige overheden en organisaties in welbepaalde gevallen een "recht van voorkoop". Als
zij dit recht uitoefenen, verwerven zij in de plaats van de kandidaat-koper de
aangeboden onroerende goederen. Zij kopen dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Bodemverontreiniging

Je moet een bodemattest opvragen bij OVAM. Indien er nog geen gegevens bekend zijn is het perceel in orde. Bij twijfel doet men eerst een oriënterend bodemonderzoek. Indien dit negatief is doet men een beschrijvend
bodemonderzoek.

Stookolietanks

Informatie betreffende de stookolietanks

onteigeningsmaatregelen

Deze worden aangetekend door de overheid. Je krijgt er ook een vergoeding voor

EPC

Energieprestatiecertificaat

Elektrische keuring

Voor elektrische apparaten. Dit attest is 25 jaar geldig.

Conformiteitsattest

Hiermee wordt bepaald of de woning aan bepaalde eisen voldoet d.m.v. een
checklist. Indien er 20 strafpunten zijn wordt de woning onbewoonbaar verklaard.
In dit geval wordt ook de (huur)overeenkomst nietig verklaard. De huurgelden inclusief intrest moeten dan worden terugbetaald.

Postinterventiedossier

Dit moet bestaan voor elke nieuwbouw (woningen vanaf 2001). Het is een dossier
van alle mensen (vb. aannemers) die aan het project hebben meegewerkt. Het
wordt afgeleverd door de veiligheidscoördinator.

5.2.2.3

Informatiefiche bij verhuur

Vlaamse Wooncode:

kan worden beschouwd als de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het
centrale uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Ze zorgen voor het conformiteitsattest indien nodig en beschikken over voorkooprechten.

Plaatsbeschrijving:

een gedetailleerde beschrijving met alle gebreken van een huis. Dit kan later van
pas komen indien er zich problemen voordoen met de borg.

Lastenverrekening:

als u een woning koopt of verkoop, ontvang je van de notaris een ‘nota van afrekening’. Hierin zijn alle bedragen opgenomen die u met betrekking tot aan- of verkoop ontvangt of betaald.







Onteigeningsmaatregelen
EPC
Duurtijd
(deels of geheel) private bestemming
Woninghuur, handelshuur, pacht, gemeen huurrecht
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5.3

PRODUCTIE - BEMIDDELINGSDOSSIER

5.3.1

Bemiddelingsdossier







Beschrijving van het onroerend goed, liggingsplan, indelingsplan en fotoreportage.
Schattingsverslag
Bemiddelingsopdracht
Eigendomsakte
Publicitaire fiches, etalage-affiche, brochure voor kandidaat koper…

5.3.1.1




Verhuurdossier
Plaatsbeschrijving
Conformiteitsattest
EPC

5.3.1.2


Verkoopdossier
Kadastrale gegevens (legger, plan), Kadastraal Inkomen, Onroerende voorheffing.

Kadaster:

dient om onroerende voorheffing (grondlasten) te innen. Het is geen bewijskrachtig
materiaal, maar wel een veel gebruikte indicator. Het slaap op de totale oppervlakte van
het perceel. De OV is afhankelijk van cijfers uit 1975 (+ indexering, afhankelijk van het gewest en aangepast d.m.v. opcentiemen).

 Bij een verbouwing moet men zowel de stedenbouwkundige vergunning als het kadaster laten
aanpassen. Het kadaster heeft het recht om op uw perceel te komen.
Het kadaster maakt gebruik van een checklist:











5.3.2

Bestemming van het onroerend goed
Vergunningen (stedenbouwkundig en verkavelingsvergunning)
Voorkooprechten
Rooilijnen en onteigeningsplannen

Stedenbouwkundige inlichtingen
Hypothecaire staat (ong. € 250.00 om dit op te vragen)
Het bodemattest (ong € 32.00)
Het EPC
Eventueel een Postinterventiedossier
Eventueel een dossier van mede-eigendom ( ong. € 200.00)
 Men kan de syndicus aanschrijven om informatie te bekomen.

Voorbeeld van een contract met exclusieve opdracht

Belangrijke aspecten:






De opdrachtgever heeft 7 werkdagen het recht op herroeping
De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 6 maanden, het wordt stilzwijgend verlengd, maar kan (na verlenging) eenzijdig worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
De opdrachtgever moet zowel een verkoopprijs als een minimale verkoopprijs bepalen. Ook moet
de makelaar zelf een waardebepaling uitvoeren.
Het ereloon moet vermeld zijn met btw inclusief.
De ondertekening van de opdracht + “gelezen en goedgekeurd” moet handgeschreven zijn. Indien
een vervalsing van de handtekening kan met dan nog schriftcontrole uitvoeren.

Liesbeth Steelandt

Aanvullende SV. Vastgoed

14

5.3.2.1

Uitleg van definities uit de informatiefiche

Stads- en dorpsgezichten

Een woning die naast een beschermd monument staat.

Verkrotte woningen

Dit is niet altijd uiterlijk te zien. Men gebruikt hiervoor de checklist met het puntensysteem (conformiteitsattest). Indien het een verkrotte woning is, is er een automatisch voorkooprecht.

Verkoop onder btw-stelsel

Dit is enkel zo voor een nieuwbouw (21 %) anders geld het registratiestelsel (10 %)

Wonen in eigen streek

Als dit het geval is krijgen mensen met een band met de gemeente een voorkeur om het pand te kopen. Dit is zo in volgende gevallen:
 Als je er geboren bent
 Als je er woont
 Als je er minstens 5 jaar werkt

VLAREBO-lijst

Lijst met risico-activiteiten die vervuiling van de grond tot gevolg kunnen hebben.
Bij vervuilde grond moet eerst een bodemonderzoek worden gedaan, en eventueel een sanering worden uitgevoerd.

5.4

REALISATIE – COMPROMIS

Eenzijdige verbintenis:

dit is een bod. Een koper doet een bod en zet dit op papier. Indien de ver
koper akkoord is, krijgen we een compromis.

Wederzijdse verbintenis:

dit is een compromis. Wanneer beide partijen een overeenkomst sluiten.

Opschortende voorwaarde:

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde waarvan de realisatie een
verbintenis doet ontstaan. De overeenkomst is niet definitief zolang de
voorwaarde niet vervuld is.

Ontbindende voorwaarde:

dit wil zeggen dat een overeenkomst wordt nietig verklaard als aan een
bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

Minnelijke verbreking:

Hierbij moet men een registratiekost van € 25.00 betalen, en eventueel een
afgesproken schadevergoeding.

Overlijdingsdekking:

indien een compromis getekend is, het voorschot is betaald, en de koper
sterft. In dit geval is er een dekking tot € 250 000.00. Dit is enkel zo indien
het verlijden een ongeval was, niet bij zelfmoord!

De eigendomsovergang gebeurt meestal bij het verlijden van de akte.

5.4.1

Fiscaliteit

Er moeten 10 % registratierechten betaald worden. Indien het een bescheiden woning is (KI < 745: 5 %).





5.4.2


Abatement:
Bij-abatement:

bij een eerste eigen woning krijg je € 1 500.00 korting.
indien je een hypothecaire lening neemt voor je eerste eigen woning krijg je
€ 1000.00 extra korting.
Meeneembaarheid:
als je een woning verkoopt, en tegelijk een nieuwe aankoopt, mag je de
registratierechten meenemen.
Meerwaardebelasting: Indien je een meerwaarde opstrijkt van een huis dat je verkoopt t.o.v. een
huis dat je aankoopt moet je hierop een belasting betalen (16.5 %).

Speciale transacties
Kopen op plan van een eenheid voor normale bewoonbaarheid
Dit wel zeggen dat je iets koopt dat enkel nog maar op plan bestaat en nog gebouwd moet worden.
De Wet Breyne beschermt hierbij de verkoper.
o Art. 7 informatieplicht
o Art. 12 borgstelling
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Kopen voor command
Dit wil zeggen dat je aankoopt voor iemand anders. Je moet de verkoper hiervan op de hoogte
brengen. De persoon die koopt moet dit binnen de 5 dagen laten registreren, anders is het de koper (gebonden).



Beding van aanwas:
Dit is om samenwonenden te beschermen bij het overlijden van een van de partijen. Indien een
persoon overlijd gaat zijn gedeelte over op de andere.



Lijfrente
Iets kopen door de eigenaar maandelijks een rente te betalen, tot hij sterft. Dit kan goedkoop zijn
indien de eigenaar niet lang meer leeft, indien hij nog lang leeft kan dit prijzig uitvallen.



Gesplitste aankoop naakte eigendom/vruchtgebruik
Houdt in dat iemand de naakte eigendom koopt van een gebouw, en iemand anders het levenslang
vruchtgebruik erop.



Erfpacht
het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar.

De identiteit van de eigenaar van de grond, en van de bestaande opstallen vermelden:







Datum van uitgifte van de bouwvergunning
Nauwkeurige beschrijving van de private en van de gemeenschappelijke gedeelten
Nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken
Totale prijs voor huis of appartement
Gewestelijke overheidstegemoetkomingen
Aanvangsdatum van de werken, de vergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering

De wijze van oplevering geschied de erkenning van partijen dat zij sedert 15 dagen kennis hebben van de in
dit artikel vermelde gegevens en stukken.

5.4.3

Extra definities

Incorporatie

Wanneer iets onroerend is door incorporatie wil het zeggen dat het zodanig is
vastgemaakt dat het niet verwijdert kan worden zonder schade aan te brengen.

Roerende bestanddelen

Indien deze worden mee verkocht met het onroerend goed (vb. gordijnen) moeten er geen registratierechten op worden betaald.

Erfdienstbaarheid

Onzichtbare gebreken moeten vermeld worden.

Brandverzekering

De verkoper staat hiervoor in tot het verleiden van de akte, daarna de koper.

Btw- of registratiestelsel?

Het btw-stelsel geld voor een nieuwbouw (tot 2 jaar na de eerste ingebruikname).

5.5

REALISATIE – HUUROVEREENKOMST

5.5.1

Huurwaarborg

Om een zekerheid te hebben voor alle huurverplichtingen. Het is niet verplicht maar het wordt wel sterk
aangeraden. Er is een maximum voor vastgelegd in het kader van de woninghuur (max. 2 maanden huur).
De huurwaarborg wordt op een geblokkeerde rekening gestort. Bij het einde van de huurovereenkomst kan
de schade hiermee betaald worden.

5.5.2

Registratie

Dit is een fiscale verplichting die rust op de huurder en verhuurder, behalve bij de woninghuur. Hier rust de
plicht op de verhuurder. Indien hier niet aan voldaan wordt is er een burgerrechtelijke consequentie in het
kader van huisvesting.
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5.5.3

Plaatsbeschrijving

Dit gebeurt bij aanvang van de huur. Het dient om later te kunnen bewijzen dat er schade aan de woning is
aangebracht. Het moet opgemaakt worden door de makelaar en moet mee geregistreerd worden bij de notaris om geldig te zijn.

5.5.4

Indexatie

Dit is niet verplicht, maar gebeurt steeds volgens een vaste formule op basis van de gezondheidsindex.

5.5.5

Onderhoud en herstellingen

Er moet vastgelegd worden in de overeenkomst wat er ten laste van de huurder, en wat er ten laste van de
verhuurder valt.

5.6

EEN VOLLEDIG VERKOOPSPROCES

5.6.1

Werving – contacten met verkoper

BEVRAGINGEN VAN DE VERKOPER:


Identiteit van de verkoper(s) (particulier(en)-vennootschap)



Verwachtingen van de verkoper (prijs – duurtijd)



Specifieke overwegingen v.d. verkoper b.v. schenking, verkoper wenst pand nog een jaar te bewonen, meerwaardebelasting, snelle herverkoop, verkoop onder Wet Breyne, verkoop op lijfrente…



Eigendomsakte, basisakte, laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing,
plannen, huurovereenkomsten



Checklist m.b.t. indeling, inrichting, uitrusting van het onroerend goed



Inlichtingen m.b.t. het onroerend goed
 vrij van gebruik ? Schulden ? Vergund ? Overtredingen ? Rooilijn ? Onteigeningsplannen ? Dagvaarding ? Voorkooprechten ? Verontreiniging ? Mazouttank ? Andere makelaar actief ? …



Verzwarende aspecten b.v. slechte huurder, waterinsijpeling, onbewoonbaarheid/verkrotting/leegstand, …

WAARDEBEPALING
CHECKS ALS MAKELAAR:


Controle op eigendomsrecht : eigendomsakte



Controle op ondertekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever : wie moet allemaal de opdracht
ondertekenen, al dan niet met volmacht(en) of sterkmaking ?
o Gezinswoning:
door beide partners
o Vennootschap:
nagaan in statuten wie verbintenis kan aangaan voor de vennootschap en wie handtekeningsbevoegdheid heeft.
o Woning uit erfenis:
door alle onverdeelde erven
o Handelingsonbekw.: door bewindvoerder of schuldbemiddelaar



Controle op onroerend goed : kadastrale gegevens (bouwjaar), fiscale gegevens (O.V.), stedenbouwkundige gegevens (gewestplan) en vergunningen…
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5.6.2

Werving – opdracht tot verkoop

TOELICHTING BIJ DE VERKOOPOPDRACHT:









Mandaat of opdracht ? (Co)Exclusief of Niet-exclusief
WMPC - KB BO met herroepingsbeding en wederkerige schadebedingen
Deontologie (rentabiliteit & waardigheid)
Onderhandelingsmarge
Duurtijd
Opzegmogelijkheden
Wanneer is ereloon aan de makelaar verschuldigd ?
Afspraken m.b.t. opmaak verkoopdossier en (al dan niet) verrekenen van bijhorende kosten : EPC,
Elektrische keuring , Keuring mazouttank, …

5.6.3

Productie – aanleg dossier

BESCHRIJVING V. ONROEREND GOED :
AKTES :
KADASTER :
STEDENBOUW :
HYPOTHEEKKANTOOR :
ATTESTEN :
VERHUUROVEREENKOMSTEN

5.6.4

liggingsplan, indelingsplan, fotoreportage, plaatsbeschrijving
Eigendomsakte, Basisakte, Verkavelingsakte
Kadastraal Inkomen, Kadastrale legger/plan
inlichtingen, vergunningen
Hypothecaire staat
Bodemattest, Elektriciteitsattest, EPC

Productie – Bemiddeling



Bemiddelingsinitiatieven



Publicitaire initiatieven en fiches
o Publicitaire fiches, etalage-affiche, brochure voor kandidaat kopers…
o Opgepast voor gemeenten met goedgekeurd plannen- en vergunningenregister



Maandelijkse info aan verkoper

5.6.5

Productie – contacten met kopers

BEVRAGINGEN VAN DE KOPER



Identiteit
Specifieke overwegingen zoals kopen met beding van aanwas, kopen voor vennootschap in oprichting, kopen voor command.

CHECKS ALS MAKELAAR



Solvabiliteit – hypotheek nodig?
Bekwaamheid en ondertekeningsbevoegdheid koper(s)

Solvabiliteit:

5.6.6





is de koper wel in staat om zijn financiële verplichtingen na te komen?

Realisatie – Onderhandelingen
Fiscaliteit van de koop
vb. belasting op onroerend inkomen, optimalisatie vb. vruchtgebruik/naakte eigendom, belastingsvermindering voor vb. hoogisolerende beglazing…
Rendement van de koop
Te verkrijgen premies (vb. renovatiepremie)
Aankoopkosten met krediet
= registratierechten (rek. houden met klein – groot beschrijf, (bij-)abatement, meeneembaarheid)
en / of btw-heffing.
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5.6.7



Realisatie – verkoop
Compromis (aankoop- of verkoop) met zo weinig mogelijk opschortende voorwaarden.
Verzekeringen (brand, schuldsaldo, levensverzekering…)

5.6.8



Realisatie – nazorg
Facturatie aan de verkoper
Notariële akte met registratie

5.7

EXTRA BEGRIPPEN

Persoonlijke rechten

Geven op een bepaalde persoon

Zakelijke rechten

Geven op een onderneming

OVAM

Een Vlaamse openbare maatschappij die instaat voor het afvalbeleid en de
bodemsanering. De maatschappij opereert binnen het Vlaamse departement
Leefmilieu, Natuur en Energie en is gevestigd te Mechelen.

Recht van opstal

Wil zeggen dat je gebouwen mag optrekken op grond die van iemand anders
is. (vb. een bouwpromotor die een appartement bouwt op de grond van een
boer. Bij de verkoop, worden de grond en de appartementen samen verkocht). Het is wel belangrijk dat je dit laat vastleggen in een notariële akte,
want in principe is de grondeigenaar de eigenaar van alle opstal.

Eigendomsakte

Kan je opvragen bij het hypotheekkantoor

Natrekking

Synoniem voor recht van opstal

Soorten huurrechten

1. Gemene huur (woning en handelswet niet van toepassing)
De algemene huurwet is van toepassing (dwingend recht)
2. Woninghuur, handelshuur en pacht
 Uitzonderingen op de gemene huur, deze zijn van dwingend recht.
(pacht: voor verhuur van agrarische gronden)

Aanvullend recht

Dit zijn algemene richtlijnen. Je mag hier contractueel van afwijken.

Dwingend recht

Je mag hier contractueel niet van afwijken.

Voorbehoud aantekenen

Je moet het als makelaar vermelden als je vind dat de prijs te hoog ligt.

Belangenconflict

Als je broer een huis wil kopen ben jij niet de juiste persoon om te bemiddelen

Voorschot

Dit moet betaald worden bij het begin van de uitvoering. Indien er geen voorschot
is kan je niets beginnen.

5.8

DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR

5.8.1

Deontologie bij werving van een opdracht

RELATIE MET DE OPDRACHTGEVER:









Geen stalking van opdrachtgevers
Opvragen van inlichtingen aan opdrachtgever + verificatie ervan
Onderzoek bekwaamheid van opdrachtgevers en opletten met sterkmaking
Oprechte schatting met voorbehoud bij duidelijk te hoge of lage verwachtingen van opdrachtgever
Geen opbod onder makelaars, enkel met de bedoeling om de opdracht binnen te halen
Verzekeren bij opdrachtgever of geen andere opdrachten of mandaten lopen
Schriftelijk voorstel van overeenkomst met respect voor WHPC (Wet voor Handelspraktijken)
Een mandaat moet schriftelijk gebeuren
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RELATIE MET ANDERE COLLEGA’S:





Geen samenwerking met illegale makelaars
Geen schadelijke houding en respect voor samenwerkingsakkoorden
Geen dubbel mandaat aanvaarden
Geen overtredingen van een exclusieve opdracht
o Verifiëren of een andere makelaar ook met de opdracht werd belast
o Niet commercialiseren van een pand dat nog exclusief bij een andere makelaar loopt.
o Niet bewust exclusieve opdracht starten als nog een niet-exclusieve opdracht loopt.
o Eventueel wijzen op dubbel honorarium bij niet-exclusiviteit met meerdere makelaars.

HONORARIA:




Rentabiliteit, waardigheid en onafhankelijke uitoefening
Enkel vergoeding van opdrachtgever of samenwerkende makelaar
Geen belangenconflict met opdrachtgever door surplusbeding

Surplusbeding: als het onroerend goed voor meer dan de vraagprijs verkocht wordt, en de makelaar
spreekt af met zijn opdrachtgever dat het bedrag boven de vraagprijs (surplus dus) voor
de makelaar is.

5.8.2

Deontologie tijdens de opdracht

RELATIE TOT DE OPDRACHTGEVER:










Toezien op veiligheid – onschendbaarheid van het pand
Uitvoering van zijn opdracht tot het einde
Te gelegener tijd informeren over het verloop van de opdracht
Affiches op het onroerend goed plaatsen mag slechts indien akkoord met opdrachtgever
Elk voorstel of vaste verbintenis onverwijld overmaken aan de opdrachtgever
Bij twijfel rond handelingsbekwaamheid van de gegadigden moet je dit meedelen
Geen verantwoordelijkheid voor de solvabiliteit van de gegadigden
Commandverklaring laten weten
Uitsluitend verbinden volgens de voorwaarden van het mandaat

INFORMATIEVERSTREKKING EN RELATIE MET DE GEGADIGDEN:







5.8.3

De meegedeelde prijzen – modaliteiten moeten overeenstemmen met de opdracht en mogen niet
worden beperkt.
Geen misleidende reclame m.b.t. essentiële kenmerken van het onroerend goed
Handelingsbekwaamheid van gegadigden verifiëren
Een kopie meegeven van elke verbintenis
De gegadigde onverwijld informeren van elk gevolg dat aan een verbintenis wordt toegekend
Geen overeenkomst sluiten met de gegadigde, tenzij de makelaar over een mandaat daartoe beschikt.

Deontologie bij realisatie van de opdracht

FINANCIËLE BEWEGINGEN:




Voorschot en huurwaarborg moeten op een derdenrekening gestort worden
Afhouding van het ereloon van het voorschot is toegestaan, mits akkoord met de opdrachtgever.
Transparantie in financiële verrichtingen vanaf derdenrekening.
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De vastgoedmakelaar – beheerder
6

Vastgoedbeheer

6.1

TERMINOLOGIE: VASTGOEDMAKELAAR – SYNDICUS

Wet op de mede-eigendom 2010

(dwingend recht):

 Slaat op de gemeenschappelijke delen van de gedwongen mede-eigendom.
De wet onderscheidt een beslissend en uitvoerend orgaan:



Uitvoerend orgaan:
Beslissend orgaan:



Toezicht en controle:

syndicus
de algemene vergadering, binnen het kader van de wet en de statuten van
de mede-eigendom.
op de syndicus gebeurt door de Raad van mede-eigendom

Statuten:

bestaan uit basisakte en reglement van mede-eigendom.

Beslissingen:

worden enkel genomen op reglementair bijeengeroepen algemene vergaderingen
(tenzij bij een unanieme schriftelijke enquête).

De syndicus verzekert het administratief, technisch en financieel beheer voor de vereniging van medeeigenaars.

6.2

WETTELIJK KADER: VASTGOEDMAKELAAR – SYNDICUS

1. De wet van dwingend recht (B.W. art. 577)
2. VME (vereniging van mede-eigenaars) is gedocumenteerd d.m.v. de statuten
(verplicht – authentiek).
Basisakte:
o
o

Beschrijving van het onroerend geheel met de privatieve en gemeenschappelijke delen.
Bepaling van de aandelen van de gemeenschappelijke delen die aan elk van de privatieven
zijn verbonden, op basis van een met redenen omkleed verslag.

Privatieven:

delen die slechts door één eigenaar gebruikt worden.

Reglement van mede-eigendom:
o Rechten en plichten van de mede-eigenaars
o Berekeningswijze van verdeling van de lasten, met redenen omkleed
o De organisatie van de organen (zie verder)
3. Reglement van orde
4. Verslagen allerhande
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6.3

ORGANEN IN MEDE-EIGENDOM

6.3.1

Algemene vergadering











6.3.2

Iedere eigenaar van een kavel is lid van de AV en neemt deel aan de beraadslagingen.
Statuten voorzien een periode van 15 dagen waarbinnen algemene vergadering dient georganiseerd te worden.
Oproeping gebeurt door de syndicus op basis van een uitnodiging met dagorde. Hert gebeurt via
aangetekend schrijven, tenzij de eigenaar ervan afziet, individueel en schriftelijk.
Alle punten die op de AV besproken zullen worden moeten op de dagorde staan !!
De AV wordt voorgezeten door een mede-eigenaar.
Dubbel quorum aan het begin van de algemene vergadering:
o meer dan de helft van de eigenaars
o minstens de helft van de aandelen in de regel
Beslissing gebeurt bij een volstrekte meerderheid, 3/4de meerderheid of 4/5de meerderheid van de
op dat ogenblik aanwezig zijnde of vertegenwoordigde stemmen.
Notulen van de beslissingen worden aan het eind van de zitting voorgelezen en ondertekend door
de voorzitter van de vergadering. Zeworden binnen 30 dagen opgenomen in het register

Syndicus

Een syndicus mandaat heeft een maximale looptijd van 3 jaar. Hij kan als enige aansprakelijk gesteld worden voor het beheer van de mede-eigendom. Hij stelt rechtshandelingen en ondertekent contracten.
Taken van een syndicus (zijn van dwingend recht):


Eigenaarslijst bijwerken



Bijeenroepen van de algemene vergaderingen



Mededeling met de datum van de vergadering op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen aanplakken



(laten) uitvoeren van beslissingen van de algemene vergadering



Bewarende maatregelen treffen (dringend en noodzakelijk)



Informatieplicht bij verkoop



Aansprakelijkheidsverzekering verplicht aangaan (beroepsaansprakelijkheidsverzekering)



Inzage verlenen aan mede-eigenaars in niet-private documenten of stukken



Postinterventiedossier bewaren



Evaluatierapport voorleggen aan de algemene vergadering i.v.m. courante leveranciersovereenkomsten



Toestemming vragen voor alle overeenkomsten met verwanten aan de syndicus tot de 3de graad



In rechte vertegenwoordigen van de VME



Vermogensbeheer (Werkkapitaal en reservekapitaal, op aparte rekeningen op naam van de VME)



Begrotingsraming van de courante en de bijzondere uitgaven



Kostenramingen voorleggen i.g.v. mededinging



Gedetailleerde boekhouding voeren volgens vast te leggen rekening stelsel – dubbele boekhouding
indien meer dan 20 kavels.
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6.4

ORGANEN VAN DE VME

6.4.1

Raad van mede-eigendom (RVM)

Deze Raad kan enkel bestaan uit mede-eigenaars.
Taken:




6.4.2

Ze moeten er op toezien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert
Ze bezorgen mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak.
Ze kunnen kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden
met “het beheer van mede-eigendom”.

Commissaris van de rekeningen

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet medeeigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald.

6.5

BESLISSINGSMEERDERHEDEN

1. Volstrekte meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen
2. 3/4 de van de stemmen:
 Wijziging van de statuten m.b.t. genot en beheer
 Werken
 Oprichting en samenstelling van de raad van mede eigendom
 Bedrag van contracten van hetwelk mededinging verplicht is
 Werken aan private delen die, om economische of technische redenen door de VME worden uitgevoerd
3. 4/5 van de stemmen:
 Wijziging van de statuten m.b.t. verdeling van de lasten of de bestemming van (een deel
van) het onroerend goed.
 Daden van beschikking
 Oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
4. Unanimiteit
 Verdeling van aandelen
 Volledige heropbouw

6.6

INFORMATIEPLICHT BIJ VERKOOP

Niet alleen de optredende notaris, maar iedereen die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger zelf, voor de ondertekening van de overeenkomst:






Werkingskapitaal en reservekapitaal, achterstallen
Eventuele lopende procedures
Notulen van de voorbije 3 jaar
Afrekeningen van de voorbije 2 jaar
Afschrift van de recentste balans

Alle dossiers moeten worden overgedragen aan de koper bij verkoop.
De notaris vraagt dezelfde gegevens nogmaals op voor het verlijden van de akte.
 De syndicus levert af
 De kosten zijn ten laste van de overdragende mede-eigenaar
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6.7

DEONTOLOGIE VAN DE BEHEERDER

6.7.1

Algemeen

TITEL 3 HOOFDSTUK 1: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN


Informatieplicht m.b.t. “alle noodzakelijke adviezen en aanbevelingen”
o Ook informeren over risico’s bij de niet-naleving van bepaalde wetten – decreten – verordeningen
o Objectief verzekeringsadvies



Enkel werken met geregistreerde aannemers!
 Iedereen die de opdracht geeft om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren, behalve natuurlijke personen die voor loutere privé-doeleinden werken later uitvoeren, heeft inhoudingsplicht voor de RSZ en fiscus, dus ook de VME.



Er mogen geen bestellingen gebeuren bij leveranciers waarmee een familiale of juridische band bestaat.



Financiële verrichtingen moeten gebeuren op basis van bewijskrachtige stukken



Betalingen moeten gebeuren via overschrijving of cheque, niet met een credit card.
 Met een derdenrekening mag je niet in het rood gaan!



Je moet minstens een jaarlijkse afrekening maken voor de opdrachtgever.



Inzagerecht van de huurder moet gerespecteerd worden



Verplichting om een toereikend voorschot bij de opdrachtgever op te vragen!

6.7.2

Bijzondere bepalingen vastgoedmakelaar – syndicus

TITEL 3 HOOFDSTUK 2


Er moet een aparte derdenrekening zijn voor elke vereniging van mede-eigenaars.
o Dit is uitsluitend een verantwoordelijkheid van de syndicus.



Hij moet respect hebben voor:
o De wet op mede-eigendom
o De statuten
o De afspraken met de mede-eigenaars – opdrachtgevers



Neutraliteit in geschillen



“Toezicht en controle” gebeurt door de raad van beheer faciliteiten.



Toegevoegde syndicus heeft dezelfde verplichtingen als de syndicus
 Wordt aangesteld door de vrederechter bij problemen of grote geschillen.



Bewijskrachtige stukken moeten tot 5 jaar na kwijting worden bijgehouden op het kantoor, tenzij er
een overdracht is aan een nieuwe syndicus.

6.7.3

Bijzondere bepalingen vastgoedmakelaar – rentmeester

TITEL 3 HOOFDSTUK 3


Er mogen geen verrichtingen gebeuren buiten de periode van de opdracht
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6.8

EXTRA DEFINITIES

Eigendomsakte

De akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Verkavelingsakte

Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen
in een verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning werd verkregen,
kunnen worden vervreemd, verhuurd voor meer dan negen jaar of met een
zakelijk recht worden bezwaard (ook wel akte van verdeling of verkavelingsstatuut genoemd)

Dwingend recht

1. Wet op de mede-eigendom
2. Wet breyne
3. Woninghuur, handelshuur en pacht

Kantoororganisatie en Tarificatie
7

Tarieven, marketing en management

7.1

MARKETING VAN EEN VASTGOEDKANTOOR IN 5 STAPPEN

Definitie van marketing:






Jezelf op de vastgoedmarkt positioneren en profileren
Inspelend op de noden van klanten van vandaag en van morgen
Met een “sticky” imago (iets dat blijft hangen bij de mensen)
Een consistente communicatiestijl
Via de juiste kanalen

Marketing moet extern gericht zijn. Eerst komt de inhoud, daarna de vorm.



7.1.1

De communicatie naar buiten moet je profiel ondersteunen, zelfs versterken en opwaarderen.
Consistentie tussen handelingen en communicatie is essentieel.

Stap 1: identiteit bepalen

Wie ben je, wat biedt je aan en hoe verhoudt je je ten opzichte van andere vastgoedmakelaars? Welke
klanten wil je bereiken en wat zijn daarin je troeven?





Probeer er positief uit te springen
Vermijd een grijze muis te zijn
Wees voldoende geloofwaardig
Diversifieer je value proposition

Value proposition:

het is de waardepropositie van de klant. Het focust zich op de manier en de items
waarop klanten kiezen tussen verschillende en concurrerende aanbieders van
van producten en/of diensten.

Beantwoord deze vragen niet vanuit je eigen perspectief, maar vanuit perspectief van een potentiële klant:




Doe een concurrentie-analyse en een SWOT-analyse
Vermijd clichés en stuur geregeld bij
Check dit met derden en doe de concurrentieproef !

Als je je ergens wil vestigen moet je letten op de specialiteiten en troeven van de concurrentie. Het is belangrijk dat je je profileert op de markt. Een gekende familienaam kan een sterkte zijn in het vastgoed!
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7.1.2

Stap 2: richting bepalen

Wat wil je zijn, wie wil je bereiken, welke zijn je ambities en hoe wil je die bereiken?
Kwalitatief en kwantitatief:







Activiteit:
bemiddeling (koop/huur) en/of beheer (rentmeesterschap/Syndicschap)
Locaties:
één of meerdere kantoorlocaties, stad of gemeente / platteland
Toegespitst op een welbepaalde regio of doorheen meerdere regio’s (internationaal?)
Eenmanszaak of team?
Open of gesloten kantoor
Doelgroep:
lager – midden – hoger segment, rijwoningen of villa’s?

Financiële impact op omzet en winstniveaus
Marketing is anticipating the customers future needs and wants!
Open kantoor:

mensen kunnen constant binnenkomen.

Gesloten kantoor:

mensen moeten bellen voor een afspraak.

7.1.3

Stap 3: bepaal je imago

Hoe wil je gepercipieerd/gezien worden?



7.1.4

Een reputatie valt bijna niet meer te veranderen.
Het publiek onthoudt 1 tot 3 kenmerken van een bepaald merk!!
o Het imago moet herkenbaar zijn
o Het moet kernachtig en duidelijk zijn
o Het moet “sticky” zijn
o Het moet voldoende opvallen en positief zijn.

Stap 4: vormgeving

Bepaal je marketing stijl!
Ingrediënten voor een goede huisstijl:







7.1.4.1



Kantoornaam (branding)
Logo (visual)
Slogan of slagzin
Internet layout
Klassieke publiciteitslayout
Vaste formats & templates
o Hoofding, fax, brief, enveloppe
o Handtekening e-mail
o Brochures
o Affiches, raamstickers, bouwborden, baches, pijlborden…
Creativiteit en AIDIA
Kies een marketing stijl
Kies een marketing type:
o Personal marketing
o Product marketing
o Tactical marketing
o Brand marketing
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Personal marketing:
Hierbij ga je jezelf verkopen. Je gebruikt in je publicaties foto’s van jezelf…
Product marketing:
Hierbij ga je de producten die je aanbied vooral in de kijker zetten. Vb. als je je specialiseert in exclusieve
panden (kastelen, duur landgoed …).
Kenmerk:

men gaat heel discreet te werk. De prijzen en brochures zijn op aanvraag.

Tactical marketing:
Dit gebeurt dikwijls in grote bedrijven. Men laat de klanten aan het woord om te zeggen “hoe goed ze zijn”.
Denk hierbij vb. aan de reclame van de Colruyt. Vriendelijkheid en bereikbaarheid staan hier centraal.
Brand-marketing:
Hier gaan ze het werk naar voor schuiven. Dit kan alleen als je al bekend bent. Vb. als je de “rode bol” van
Dewaele ziet, is dat al reclame op zich. Ze gebruiken hun merk om zich te profileren.





7.1.5





7.1.5.1

Respecteer AIDA en wees vervend (voorzie telken een call-to-action).
o Attention
o Interest
o Desire
o Action
Wees creatief: autobedrukking, springballen, sleutelhangers, gadgets…
Hou je huisstijl vast !! De kracht van marketing zit in herhaling.

Stap 5: bepaal je marketing mix
Welke communicatiekanalen benut je?
Wat beïnvloedt het meest je koopgedrag?
o Eigen ervaringen
o Mond-aan-mond reclame
o Uitstraling van het kantoor en de site
Welke publiciteitsmedia beïnvloeden het meest je koopgedrag?
o Internet (primair, maar dikwijls ook secundair medium)
o Straatbeeld, TV, magazines, kranten…
CIM cijfers (centrum voor informatie over de media)
Bepaal dus ook je media mix
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7.1.5.2

Eigen site

Minimaal:



Kantoorvoorstelling, contact page
Overzicht panden

Optioneel:





Publiciteitsoverzicht
Pand in de kijker
Nieuwspagina of e-newsletter
Hou-me-op-de-hoogte

Naamkeuze:


DNS:

. be of .com of .eu
Beschikbaarheid DNS
Onze missie bestaat in het registreren van domeinnamen onder dot-be, het toegankelijker maken
van het Internet en het aanmoedigen van het gebruik ervan.

7.1.5.2.1

Verplichte vermeldingen

Internet site
Biv deontologie: van toepassing op alle documenten en websites





BIV erkenningsnummer
Naam, adres en telefoon van het kantoor, ondernemingsnummer, rechtsvorm.
Vermelding met betrekking tot financiële waarborgen
WMPC (toezichthoudende autoriteit)
BIV met adres, beroepstitel, BIV erkenningsnummer en land, met link naar de BIV deontologie

“Uit de advertenties die hij publiceert, en die zichtbaar zijn voor het publiek, moet duidelijk zijn dat ze afkomstig zijn van een vastgoedmakelaar. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 20, maakt de vastgoedmakelaar bij de affichering, op de informatieborden of elk ander promotiemiddel dat hij gebruikt of
waarop hij een beroep doet, minstens melding van zijn naam of van zijn handelsbenaming.”
Publiciteit m.b.t. panden in gemeenten met goedgekeurd plannen- en vergunningenregister






Stedenbouwkundige vergunning?
Stedenbouwkundige bestemming?
Dagvaarding?
Voorkooprecht?
Verkaverlingsvergunning?

Er rusten hier zware strafrechtelijke sancties op indien deze niet vermeld zijn. Wel mogen ze afgekort w.
7.1.5.2.2

Stap 5:

bepaal je marketing en media mix (jaarprogramma en budget ! )

Bepaal je marketing & media mix en giet dit in een jaarprogramma voor jaar 1 en jaar 5.






Bepaal je doelstellingen per doelgroep
Bepaal je marketing mix per doelgroep
o Evenementen
o Sponsoring
o Mailings
o Advertenties
o Promoties
Bepaal je media mix
Bereken je budget – eventueel met wat reserve- en houd eraan vast!
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7.1.6






7.1.7

Marketing en communicatie: samengevat
Communiceer duidelijk
Weer wervend
o Creativiteit
o Call-to-action
Herhaal, herhaal, herhaal
o Huisstijl, loge, vaste formats…
Eerst inhoud, dan vorm
4 P’s van Kotler
o Product
o Price
o Place
o Promotion

Extra begrippen

SWOT-analyse

Concurrentie-analyse

7.2

1.
2.
3.
4.

Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

De specialiteiten en troeven van de concurrentie onderzoeken

MANAGEMENT VAN EEN VASTGOEDKANTOOR IN 5 STAPPEN

Definitie van management:





KPI’s:

Vertrek vanuit mission statement en bepaal activiteitenmix
Maak concreet businessplan op en definieer budgetten
Beschrijf je investeringen en tools
Beschrijf je organigram en organiseer je team
Bepaal je procedures en KPIs (key performance indicators)
meetbare cijfers waarmee je voor jezelf kan nagaan of je je doelstellingen bereikt hebt.

 Management is intern gericht. Denk aan de 4 P’s.

7.2.1

Stap 1: mission statement en mix

Bepaal je mission statement en je activiteitenmix!


Vertrek vanuit mission statement:
o Hoe ben je van plan te winnen in deze bussiness?
 Durf keuzes maken (never be all things to all people at all times)
 Bepaal je activiteitenmix
 Integreer je warden

Een mission statement moet de kracht hebben om mensen te enthousiasmeren en te motiveren om te
stretchen. Balanceer het mogelijke met het onmogelijk.

7.2.2

Stap 2: plannen en budgetten

Bepaal je top line evolutie voor de eerste 3 jaar en definieer de belangrijkste budgetten


Mission statement is de basis voor business plan:
o Strategisch plan op lange termijn (3 – 5 jaar)
o Operationeel plan op korte termijn (1 jaar) omvat prioriteiten en keuzes
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Business plan wordt vertaald in financieel plan of budgetten en in enkele KPI’s:
o Marketing budget
o Personeelsbudget
o Investeringsbudget

7.2.3

Stap 3: investering en tools

Welke investeringen doe je en welke tools gebruik je?
Kantoor:




Open vs. Gesloten kantoor
Keuze van de vestigingsplaats
Verantwoorde kantoorinrichting of uitrusting

Productiefactoren (mensen en middelen)






Eenmanszaak of team
Kapitaal
Belangrijkste leveranciers
Personenwagen
ICT

Beheersprogrammatuur, modeldocumenten

7.2.4

Stap 4: organisatie

Beschrijf je organigram en organiseer je team.

7.2.5

Stap 5: procedures en KPI’s

Aandacht voor continuous improvement:




Procedures zorgen voor een gemeenschappelijke taal en een kader voor aanwending van middelen.
Van ad hoc management naar geïntegreerd management, waarbij iedereen een aantal management verantwoordelijkheden neemt
Stel objectieve, meetbare doelstellingen onder vorm van enkele KPI’s

Verplichte schriftelijke procedures:



Delegatie van bevoegdheden
Volmachten en handtekeningbevoegdheid
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7.2.5.1

Key Performance Indicators (KPI’s)

Ze moeten een weerslag zijn van ambitie en marktpositionering.
Ze moeten meetbaar en specifiek zijn, ze kunnen vb. gaan over:






Omzet
Verschillende verkopen
Gemiddeld % ereloon
Verschillende verkopen op plan
Verschillende inkopen

Liesbeth Steelandt

Aanvullende SV. Vastgoed

31

