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Een gids door het veranderende 
vastgoedlandschap

Koen Geens: 
 “Wet op de mede-eigendom zal 
alleen maar aan belang winnen”

De populairste apps onder 
de vastgoedmakelaars

VIVO Appstublieft 
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We hebben met CIB Vlaanderen opnieuw een meer dan 
geslaagde editie van de Real Estate Awards achter de rug. Net 
zoals het Vastgoedcongres blijft ook deze organisatie, die in 
Brussel aan zijn elfde editie toe was, steeds verder doorgroeien. 
Voor de eerste keer werd de kaap van 400 aanwezigen ruim 
overschreden. Ook de dossiers met de kandidaatstellingen 
stroomden binnen, waardoor de jury geen gemakkelijke taak 
had om een finale selectie te maken. 

We hebben ook getracht, door het online stemmen in te voeren, 
om elke BIV-makelaar ten volle te betrekken bij het gebeuren. 
Die missie was meer dan geslaagd en na een deugddoende 
vakantie richten we ons vizier volop op het Vastgoedcongres. 
Dat zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 8 december. Als tipje 
van de sluier kan ik meegeven dat we in Oostende door een 
futuristische bril naar het vastgoedgebeuren zullen kijken.

In de marge van de uitreiking wil ik toch 
ook even stilstaan bij de overhandiging 
van de Pieter Pourbusprijs aan minister van 
Justitie Koen Geens. Een prijs die al ruim 
dertig jaar als blijk van waardering wordt 

gegeven aan een politicus of een organisatie die zich positief 
inzet voor onze sector. Koen Geens heeft dit zeker bewezen. Als 

minister heeft hij eindelijk de koe bij de horens genomen 
om de wet op de mede-eigendom te hernieuwen. Dat hij 
hiervoor zijn oor te luisteren gelegd heeft bij onder meer 
CIB Vlaanderen verdient ons respect. Dat hij bovendien 
een hele reeks van onze aanbevelingen ook effectief heeft 
opgenomen in het wetsontwerp rond de hernieuwing van 
de wet op de mede-eigendom verdient alle lof. 

U kan trouwens een uitgebreid en boeiend interview met 
onze laureaat in dit nummer terugvinden, evenals een 

ruime terugblik op de Real Estate Awards. Verder geven we 
u een blik achter de schermen van ons vormingsinstituut 
VIVO, is de redactie op bezoek geweest in het mooie Limburg 

om er de lokale afdeling in de kijker te zetten en doen we de 
meerwaarde van het nieuwe partnership tussen CIB Vlaande-

ren en het ondernemingsloket Zenito uit de doeken. 

Ik wil u ter afsluiting nog fijne en energierijke zomermaanden 
toewensen en dat ook in vastgoedland voor iedereen volop de 
zon mag schijnen.

“Alle lof voor 
minister van Justitie 

Koen Geens”

De koe bij de horens

Stephan Coenen
Voorzitter CIB Vlaanderen
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Wat gebeurt er in vastgoedland?

Wees waakzaam voor 
terreurverdachten

De antiwitwaswetgeving heeft als doel het witwassen van geld, 
daden van financiering van terrorisme en geld of activa met een 
illegale herkomst te bestrijden. Als vastgoedmakelaar heb je hier-
bij een identificatieplicht, waarbij je bijzonder waakzaam moet 
zijn voor mensen die verdacht worden van terrorisme. Onlangs 
raakte bekend dat de huidige lijst van 36 terreurverdachten na de 
volgende Veiligheidsraad zal worden uitgebreid naar 50. 
Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken 
van de AntiWitwas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het vol-
doen aan je antiwitwasplicht. Voor meer informatie kan je steeds 
terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een 
uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq. 

Nieuw sinds 1 april: verplichte KBO-registratie syndicus 

Op 24 maart 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot inschrij-
ving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Sinds 1 april 
moet elke VME zijn syndicus laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, 
ongeacht of het om een professionele syndicus of om een mede-eigenaar gaat die 
voor de taak van syndicus werd aangesteld. Om de KBO-registratie van syndici snel en 
eenvoudig te laten verlopen, heeft CIB Vlaanderen in samenwerking met Oris en Zenito 
de nieuwe tool ‘KBO VME’ in het leven geroepen. Je vindt deze gratis tool voortaan op 
CIBweb.be, vastgoedloket.be en guichetimmobilier.be.

Rechter verbiedt flatverhuur 
via Airbnb

Een man in Brugge die zijn appartement in 
een flatgebouw te huur aanbood met Airbnb 
moet daarmee ophouden. Dat is het resultaat 
van een uitspraak van een Brugse vrederechter. Die oordeelde dat vakan-
tieverhuur via Airbnb een commerciële activiteit is. In de statuten van het 
flatgebouw staat dat handelsactiviteiten in de appartementen niet toege-
laten zijn. Volgens de advocate kan de uitspraak van de rechter gevolgen 
hebben voor duizenden andere verhuurders. Maar volgens specialisten 
in de verhuursector is dat maar zeer de vraag. Strikt genomen is er weinig 
verschil tussen Airbnb, Booking.com, een eigen website of zelfs het briefje 
voor occasioneel vakantieverhuur bij de lokale buurtwinkel. “Wij gaan dat 
vonnis eens grondig bestuderen, maar voor de sector gaan we nu niet 
zeggen dat ze lamgelegd wordt door dit ene vonnis”, zegt afgevaardigd 
bestuurder van CIB Vlaanderen Jan Jassogne.

Woonlening binnenkort voor 
volle 100 procent mogelijk?

Het lijkt erop dat woonleningen voor de 
volledige aankoopprijs van een woning 
weer mogelijk worden. Vlaams minister 
van Financiën Bart Tommelein (Open 
VLD) heeft verzekeraars en banken 
bijeengebracht om een verzekering 
uit te werken voor riskantere leningen. 
Zo’n 2.000 gezinnen per jaar zouden zo 
geholpen zijn. Een aantal verzekeraars 
zijn bereid een verzekering uit te bren-
gen die jonge, solvabele gezinnen moet 
helpen om toch een woonlening voor 
de volle 100 procent van de aankoop 
van hun woning te kunnen krijgen. Ook 
de Nationale Bank liet intussen weten 
dat een dergelijke kredietverzekering 
mogelijk moet zijn, zolang aan bepaal-
de voorwaarden is voldaan. 
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Geen bouwvergunning zonder internetverbinding

Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, 
krijgt daarvoor enkel nog de verplichte bouwvergun-
ning wanneer hij de woning tegelijk ook ‘internetklaar’ 
maakt. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle 
internetverbinding beschikt”, aldus bevoegd minister 
Joke Schauvliege (CD&V). Bij een vijfde van de huis-
houdens is dat vandaag niet het geval.

Belgische woningprijzen in 
2016 met 4% gestegen

De gemiddelde prijzen van gewone 
woonhuizen, villa’s en appartementen 
zijn in 2016 in ons land opnieuw ge-
stegen, dat blijkt uit cijfers van de FOD 
Economie. Sinds 2010 gaan de vast-
goedprijzen in stijgende lijn. Ook vorig jaar namen de prijzen toe. Vooral 
woonhuizen deden het opvallend goed. De prijs voor een gewone woning 
bedroeg in 2016 gemiddeld 212.488 euro (+4%) in ons land. Een villa in 
België kostte vorig jaar gemiddeld 349.901 euro (+2,2%) en een apparte-
ment 221.411 euro (+0,4%). De goedkoopste gemeente voor de aankoop 
van een gewoon huis is Vleteren in West-Vlaanderen (127.417 euro) en de 
duurste gemeente is het Vlaams-Brabantse Kraainem (405.868 euro). Het 
duurste gewone woonhuis in ons land vind je in Elsene (617.138 euro).

Vastgoedmakelaars vinden 
massaal de weg naar 
nieuwe tool ‘Recht van 
voorkoop’ 

Als vastgoedmakelaar moet je (poten-
tiële) kopers informeren of er op het 
onroerend goed al dan niet een voor-
kooprecht rust. Met de nieuwe, gratis tool 
‘Recht van voorkoop’ kan je dit voortaan 
snel en eenvoudig controleren. Heel wat 
vastgoedmakelaars hebben intussen 
de weg gevonden naar de tool. Meer 
dan 550 vastgoedmakelaars hebben 
zich geregistreerd en intussen werden al 
1300 uittreksels opgevraagd. De eerste 
reacties van gebruikers zijn alvast erg 
enthousiast. Je vindt de tool op CIBweb.
be en vastgoedloket.be. 

Bijkomende fiscale 
stimuli voor 
investeringen in 
beschermde gebouwen

Een recent Vlaamse decreet intro-
duceert een aantal bijkomende 
fiscale maatregelen om investe-
ringen in beschermde monumen-
ten en gebouwen te stimuleren. 
Meer concreet gaat het om (1) 
een gerichte verlaging van het 
verkooprecht en (2) de toepassing 
van lagere tarieven in de schenk-
belasting. De nieuwe maatregel is 
ingegaan op 14 mei.

CIB Vlaanderen betreurt 
nieuwe negatieve bericht-
geving over immosector

Nog niet zo lang geleden haalde minister van Consumentenzaken Kris Pee-
ters (CD&V) uit naar de immosector naar aanleiding van een nationaal 
onderzoek door de Economische Inspectie. CIB Vlaanderen was hier niet 
over te spreken en vroeg een onmiddellijk overleg met de minister. Tijdens 
dit constructieve overleg gaven we aan meer dan bereid te zijn om te pra-
ten over maatregelen die de consument meer duidelijkheid en rechtsze-
kerheid bezorgen. Net daarom is het onbegrijpelijk dat een positief overleg 
nog geen maand later werd gevolgd door opnieuw een zeer negatieve 
beeldvorming in de pers. Een beeldvorming overigens die onrecht aandoet 
aan de vele vastgoedmakelaars die correct en volledig in overeenstem-
ming met de regelgeving werken. Als beroepsorganisatie zullen we alvast 
verder inzetten op het informeren en sensibiliseren van onze leden
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Met meer dan 20 jaar erva-
ring op de teller is Hilde de 
drijvende kracht achter VIVO. 

Toch rolde ze het opleidingswereldje 
eerder toevallig binnen. “Ik had al 
twee jaar in een vastgoedkantoor 
gewerkt, maar verkende nadien 
andere horizonten. Tot ik vernam dat 
CIB Vlaanderen kandidaten zocht 
om een opleidingsinstituut mee op 
poten te zetten. Aangezien zowel de 
vastgoed- als de opleidingssector me 
interesseerden, besloot ik mijn kans te 
wagen. De rest is geschiedenis.” 

Hoe anders ziet de sector 
er vandaag uit tegenover je 
beginjaren?
Lippens: “In 1996, de prille beginpe-
riode van VIVO, ontvingen we nog 
inschrijvingen via de post en via fax. 
Heel wat vastgoedmakelaars werkten 
in bijberoep. Sommigen werkten van-
uit een achterkamertje in hun huis en 
waren niet altijd voldoende verze-
kerd. Permanente vorming vonden ze 
al helemaal niet nodig. Dat is nu over 
het algemeen toch wel anders. Je 
kan stellen dat de sector sindsdien 
enorm geprofessionaliseerd is.”

Is het opleidingslandschap mee 
geëvolueerd?
Lippens: “De drie bacheloropleidin-
gen vastgoed van vandaag (Aalst, 
Gent, Antwerpen) bestonden toen al. 
Ook Syntra bood al een opleiding tot 
vastgoedmakelaar aan op 10 loca-

ties. Permanente vorming was echter 
een ander verhaal. Naast VIVO had 
je enkele spelers zoals Kluwer, die 
toch een stuk duurder zijn. Het doel 
van VIVO was net om betaalbare 
vorming aan te bieden, omdat een 
dergelijk aanbod toen amper be-
stond. Vandaag zijn er wel meerdere 
spelers met een opleidingsaanbod 
voor de vastgoedsector.”

Welke positie neemt permanente 
vorming vandaag in binnen de 
vastgoedmakelaardij? 
Lippens: “Permanente vorming is uiter-
aard één van de sleutels tot professi-
onalisering. Zeker in een sector als de 
vastgoedmakelaardij waar de aan-
sprakelijkheid bij elke transactie zo 
groot is en er enorme sommen geld 
in omloop zijn. Dat geldt evenzeer 
voor de syndici. Ook zij beheren seri-
euze bedragen in opdracht van de 
verenigingen van mede-eigenaars.”

De complexiteit van een 
vastgoedtransactie nam de 
voorbije jaren almaar toe. Hoe 
spelen jullie in op nieuwe trends? 
Lippens: “Onze algemene dagoplei-
dingen rond het ‘verkoopdossier’ en 

Een gids door het veranderende vastgoedlandschap

Stilstaan is achteruitgaan. Het is een oeroud cliché, maar het is nog altijd de realiteit. Zeker in immoland, 
waar nieuwe regels elkaar in sneltempo opvolgen. Gelukkig kunnen de vastgoedmakelaars en syndici 
zich op tijd en stond bijscholen bij het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO). VIVO is het geesteskind 
van Hilde Lippens. Zij heeft de sector op 20 jaar tijd enorm zien professionaliseren. “De tijden dat de 
makelaar vanuit een achterkamertje in z’n huis werkte, zijn voorgoed voorbij.” 

Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (VIVO) 

“Wie ter plaatse blijft 
trappelen, kan serieus 

de mist ingaan”

Hilde Lippens, directrice VIVO
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het ‘verhuurdossier’ worden perma-
nent geüpdatet. Met dank aan de 
CIB studiedienst die de wetgeving op 
de voet volgt. Zodra er een wetswijzi-
ging op komst is, wordt die meege-
nomen in een aparte opleiding of 
verwerkt in een algemenere oplei-
ding. Maar ook op het vlak van fisca-
liteit, techniek, soft skills, commerciële 
training, ICT, fotografie, marketing, 
HR… houden we de vinger aan de 
pols. We zijn voortdurend in contact 
met onze docenten die hun eigen 
materie van nabij volgen. Samen be-
kijken we hoe we kunnen inspelen op 
die nieuwigheden en trends. Verder 
zijn ook de evaluatieformulieren van 
onze deelnemers en de gesprekken 
die de ledenconsulenten hebben 
met de CIB-leden een leidraad voor 
het ontwikkelen van ons opleidings-
programma. Om een voorbeeld te 
geven: in het najaar geven we een 
opleiding rond de dronewetgeving 
in de vastgoedsector, het maken van 
promofilmpjes via smartphone, … 
Bijblijven is de boodschap.“

Op het Vastgoedcongres 
2016 werd de toenemende rol 
van digitalisering in de verf 
gezet. Hoe gidsen jullie de 
vastgoedmakelaars en syndici 
door het digitale landschap? 
Lippens: “Om te beginnen is er de 
opleiding ‘Digitaliseer uw dienstver-
lening’ die permanent wordt bijge-
werkt. Verder bieden we workshops 
aan rond virtual reality, het gebruik 
van sociale media, SEO,… En uiter-
aard hebben we o.a. onze jaarlijks 
terugkerende opleidingen rond ‘Ge-
opunt’ en ‘Interessante websites voor 
de vastgoedmakelaar’.”

Toch zijn het wellicht de juridisch-
fiscaal getinte opleidingen die 
de makelaar het meest bekoren?
Lippens: “Klopt. Dat is overigens niet 
onlogisch. We behandelen hierin za-
ken waarmee de vastgoedmakelaars 
bvb. rekening moeten houden in het 
kader van hun verkoopdossiers en 
hun appartementenbeheer. Als ze ter 
plaatse blijven trappelen, kunnen ze 
serieus de mist ingaan. Maar ook ons 
aanbod aan commerciële trainingen, 
workshops van soft skills, talen, ICT, 
technische opleidingen,… blijft evolu-
eren en wordt steeds populairder.”

Welke opleiding is je persoonlijke 
all-time favourite?
Lippens: “De nieuwigheden op het 
vlak van wetgeving en fiscaliteit 
zijn uiteraard zeer interessant. Elke 
semester opnieuw ben ik verrast over 
de hoeveelheid nieuwe kennis die 
we aan de makelaars kunnen mee-
geven. Maar mijn all time favourite? 
Dan kies ik voor een tijdloze training 
die echt voor iederéén interessant 
is: ‘Lichaamstaal: het geheim van 

micro- en macro-expressie ontslui-
erd’. Onvoorstelbaar wat we zonder 
woorden allemaal prijsgeven in onze 
non-verbale communicatie. En echt 
iedereen die de training ooit gevolgd 
heeft, is enthousiast!”

Naast VIVO ben je ook 
medeoprichter van het platform 
‘Vastgoedacademie’. Waarin 
schuilt het verschil met een 
klassieke VIVO-opleiding?
Lippens: “Tijdens onze Vastgoedaca-
demies benaderen we een thema 
vanuit verschillende invalshoeken. 
Meerdere deskundigen gaan dieper 
in op bepaalde facetten. Daarnaast 
is het netwerken tijdens de lunch een 
belangrijk onderdeel van de studie-
dagen. We geven onze studiedagen 
ook steeds in een exclusievere om-
geving dan onze klassieke opleiding. 
De prijs ligt iets hoger, maar onze 
deelnemers zijn altijd uiterst tevreden 
over zowel formule als inhoud.”

Zeker een bezoekje waard lijkt ons!

Dit waren de populairste opleidingen 
in het voorjaar van 2017
Theoretische opleidingen
1. Woonkwaliteitsnormen en conformiteitsattest: binnenkort verplicht?
2. Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen
3. Schouwen in mede-eigendom: wat met de nieuwe regels?

Workshops/Training
1. Omgaan met moeilijke situaties in een syndic-kantoor: makkelijker 

gezegd dan gedaan!
2. Koud bellen koud kunstje
3. Meer mandaten door de juiste argumentatie

www.vivo.be
www.vastgoedacademie.be 
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Koen Geens staat bekend als een 
gentleman. Wanneer de minister 
ons enkele dagen na de uitrei-

king te woord staat in zijn kabinet, 
kunnen we dat alleen maar beamen. 
De Pieter Pourbusaward heeft er een 
mooi plaatsje gekregen bovenop de 
kast. “Niet meer dan logisch. Deze 
award is niet alleen mijn verdienste, 
maar die van het voltallige kabinet”, 
beklemtoont hij.

België kende begin 2015 750.000 
appartementen, tegenover 
570.000 tien jaar eerder. Met 
welke bril kijkt u naar deze 
verschuiving?
Geens: “Er wonen momenteel al veel 
mensen in appartementsgebouwen 
en door verdichting (kleiner wonen) 
zal dit aantal in de toekomst ongetwij-
feld nog toenemen. Jonge mensen 
verkiezen vaak, zowel om financiële 

redenen als uit praktische overwegin-
gen, een appartement als eerste stek. 
Maar ook senioren willen vaak op-
nieuw kleiner gaan wonen en voelen 
zich veiliger en beter omringd in een 
appartementsgebouw. De Vlaamse 
Bouwmeester Leo Van Broeck staat 
bekend als voorstander van verdich-
ting. De wet op de mede-eigendom 
zal hierdoor in de toekomst alleen 
maar aan belang winnen.”

“Wet op de mede-eigendom zal alleen maar 
aan belang winnen”

Wanneer het over de wet op de mede-eigendom gaat, zijn er weinigen die de laatste jaren zo’n 
impact hebben gehad als minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij mocht tijdens de voorbije 
Real Estate Awards dan ook volkomen terecht de Pieter Pourbusprijs in ontvangst nemen. De award 
is een blijk van erkenning voor ‘s mans initiatieven om de wet te verbeteren en vereenvoudigen. 

Koen Geens

Koen Geens voorspelt grootse toekomst voor het appartementsrecht
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Om de wet te verbeteren liet u 
een werkgroep samenstellen 
met daarin vertegenwoordigers 
van belanghebbende actoren 
uit de makelaardij (o.m. CIB 
Vlaanderen), de notarissen, 
eigenaarsverenigingen,…. Bent u 
tevreden met hun voorstellen?
Geens: “Het is fijn te kunnen vaststel-
len dat de werkgroep erin geslaagd 
is om, niettegenstaande de vaak 
tegengestelde belangen, op veel 
punten tot een consensus te komen. 
Dit is uiteraard slechts mogelijk ge-
weest dankzij de constructieve hou-
ding van de 
deelnemers, 
onder het 
goede voor-
zitterschap 
van professor 
Sagaert en 
professor 
Lecocq.”

Ruim twee derde van de 
appartementsgebouwen is 
ouder dan 35 jaar. In talrijke 
mede-eigendommen is de nood 
aan uitvoering van grote werken 
aan de gemeenschappelijke 
delen een prangend probleem. 
Hoe zal de hervormde wet hierop 
een antwoord bieden? 
Geens: “In het wetsontwerp worden 
de gekwalificeerde meerderheden 
binnen de algemene vergadering 
verlaagd, waardoor de besluitvor-
ming wordt versoepeld. De huidige 
3/4de meerderheid gaat naar 2/3de 
voor de wijzigingen aan het gebruik, 
genot of beheer van gemene delen. 
Eenmaal het ontwerp is goedge-
keurd, zullen wettelijk opgelegde 

werken, werken tot behoud van 
het goed en daden van voorlopig 
beheer zelfs beslist kunnen worden 
met volstrekte meerderheid van 
stemmen.”

Verwacht u dat de versoepeling 
van de meerderheidsvereiste 
voor meer woonkwaliteit in de 
appartementsgebouwen zal 
zorgen?
Geens: “Verschillende belangen, on-
der meer tussen eigenaars-bewoners 
en eigenaars-verhuurders, gecom-
bineerd met de huidige strenge 

meerderheidsvereisten 
zorgen ervoor dat 
de beslissing om te 
komen tot noodzake-
lijke investeringen niet 
altijd genomen wordt. 
Ik ben ervan overtuigd 
dat een flexibelere 
besluitvorming zal 

leiden tot een betere woonkwaliteit 
in de appartementsgebouwen en 
tegelijk immobilisering in de besluit-
vorming in de gebouwen zal helpen 
vermijden.”

Wat met de beslissing tot 
afbraak en heropbouw? Kan 
een algemene vergadering 
überhaupt de bevoegdheid 
hebben om beslissingen te 
nemen met betrekking tot private 
kavels? 
Geens: “De huidige vereiste eenpa-
righeidsvereiste voor heropbouw 
zorgt voor impasses in de praktijk. 
In de werkgroep wilde men deze 
eenparigheidsvereiste enigszins 
versoepelen. We stellen voor om dit 
mogelijk te maken met een 4/5de 

meerderheid, gekoppeld aan een 
aantal voorwaarden. Zo kan de 
beslissing over afbraak-heropbouw 
enkel genomen worden om rede-
nen van hygiëne of veiligheid, of 
wegens de buitensporige kostprijs 
van een aanpassing ten aanzien 
van de waarde van het gebouw. 
Zuivere vastgoedstrategieën die 
een mede-eigenaar zijn eigendom 
ontnemen, zijn dus uitgesloten. Ook 
voorzien we flankerende maatrege-
len voor een mede-eigenaar die niet 
bij machte is om de uitgave voor 
afbraak-heropbouw te dragen, voor 
zover de waarde van zijn kavel lager 
is dan zijn aandeel in de uitgave.” 

Een heikel punt is de financiering 
van dergelijke grote uitgaven. Op 
welke manier zal de hervormde 
wet hierop inspelen?
Geens: “Om grote kosten aan de 
gemene delen op te vangen in de 
toekomst is de oprichting van een 
verplicht reservekapitaal voor niet-pe-
riodieke uitgaven opgenomen in het 
wetsontwerp. Het is de bedoeling om 
eigenaars aan te zetten tot progres-
sief sparen, om op die manier grote 
noodzakelijke kosten wat te spreiden 
in de tijd. Jaarlijks zal er minimaal 
5% van de totale gewone gemeen-
schappelijke lasten van het voor-
gaande boekjaar gestort worden in 
dit reservefonds. Op die manier willen 
we de veiligheid en de woonkwaliteit 
mee helpen bewaken en komen de 
mede-eigenaars bij grote inves-
teringen niet voor verrassingen te 
staan. Zonder de oprichting van een 
verplicht fonds zullen veel werken im-
mers niet worden uitgevoerd of zullen 
veel kosten niet worden betaald.”

“Zuivere vastgoed-
strategieën die een 
mede-eigenaar zijn 

eigendom ontnemen, 
zijn uitgesloten”
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CIB Vlaanderen is pro 
reservefonds, maar meent dat 
de syndicus nood heeft aan 
extra wapens om het financieel 
beheer van het gebouw veilig te 
stellen in geval van wanbetaling 
door mede-eigenaars. Akkoord?
Geens: “Zeker en vast. Om die reden 
hebben we naast de oprichting van 
een reservefonds nog andere voor-
stellen opgenomen om achterstallen 
te helpen vermijden. Zo wordt de 
bevoegdheid van de syndicus om 
alle gerechtelijke en buitengerechte-
lijke maatregelen te nemen voor de 
invordering van de lasten bevestigd. 
Verder bestaat er in België een wette-
lijke erfopvolging door vruchtgebruik 

van de langstlevende echtgenoot. 
Daardoor worden appartementen 
vaak bewoond door vruchtgebrui-
kers die niet altijd akkoord zijn om 
grote uitgaven voor grove herstellin-
gen op zich te nemen, waarvan zij 
vinden dat deze ten laste zijn van 
de naakte eigenaar. Daarom voeren 
we in het ontwerp hoofdelijkheid in 
tussen de vruchtgebruiker en naakte 
eigenaar. De syndicus moet evenwel 
aangeven welk deel van de kapi-
taalinbreng zal aangewend worden 
als reservekapitaal en dus overeen-
stemt met een niet-periodieke uitga-
ve die in principe door de naakte 
eigenaar moet worden gedragen.” 

Charles Dutordoir 
(CIB studiedienst) 
is een tevreden man

“Veel van onze voorstellen vinden 
we terug in de uiteindelijke nota met 
beleidsaanbevelingen”

Op basis van onder meer de ervaringen van de syndici 
op het terrein stelde de CIB studiedienst een knelpunten-
nota op met voorstellen om de wet op de mede-eigen-
dom werkbaarder te maken. Charles Dutordoir zetelde 
nadien namens CIB Vlaanderen mee in de werkgroep 
die haar tanden in de hervorming zette. 

Hoe tevreden zijn jullie met het uiteindelijke 
resultaat?
Dutordoir: “Veel van onze voorstellen vinden we terug 
in de nota van de werkgroep. Denken we maar aan 
de versoepeling van de meerderheid binnen de AV 
om werken uit te voeren, de verplichte bijdrage in 
reservekapitaal en de samenstelling van de Raad van 
Mede-eigendom. Toch zijn er ook voorstellen die we niet 
terugvinden in het eindvoorstel, zoals de creatie van 
een voorrecht voor de VME en de problematiek rond de 
onderhands gecoördineerde statuten.”

Wat is nu de volgende stap?
Dutordoir: “De beleidsaanbeve-
lingen van de werkgroep werden 
intussen omgezet in een vooront-
werp van wetswijziging.  De politie-
ke besprekingen van dit ontwerp 
zijn lopende. De bedoeling is de 
wetwijziging nog te laten stemmen 
voor het einde van dit jaar. We 
kijken er naar uit om de tekst van 
het wetsontwerp te ontvangen 
en te analyseren met het oog op 
verdere belangenverdediging van 
de professionele syndici.”

“Flexibelere besluit-
vorming zal leiden tot 

een betere woonkwaliteit”
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Appstublieft 

De populairste apps onder de vastgoedmakelaars
De tijd dat een gsm enkel diende om te bellen en te sms’en, is al lang voorbij. Met je smartphone 

kan je alle kanten uit, ook op beroepsvlak. Drie CIB-leden delen hun favoriete (vastgoed)apps.

Philippe Mous
Immogy, ’s-Gravenwezel
CIB-afdeling: Antwerpen

Sync.ME
Met Sync.ME kan je zien 

wie je belt, ook wanneer de 
oproeper niet in je contactenlijst 
voorkomt. In je belgeschiedenis 
vind je achteraf alle nuttige info 
over de oproeper. Zeer praktisch 
wanneer je wordt opgebeld 
door potentiële klanten.

Sun Seeker
Met deze leuke app kan 

je simuleren waar de zon staat 
op welk uur van de dag en op 
welke dag van het jaar. Inval van 
zonlicht speelt voor veel mensen 
ook een rol bij hun zoektocht 
naar een woning. Komt er 
bijvoorbeeld zon op de achter-
gevel, dan is met deze app het 
bewijs onmiddellijk geleverd.

Waze
 Deze navigatie app 

vervangt de vaste GPS in de 
wagen. Waze is veel accurater 
en zegt je zo goed als exact 
wanneer je op je bestemming 
zal aankomen. Dankzij deze app 
kan je de files perfect omzeilen.

Andy Vanhoudt 
Optimus Vastgoed, Heusden-Zolder
CIB-afdeling: Limburg

WhatsApp
Klanten communiceren 

steeds meer via WhatsApp. Het is een 
geweldige app die op een eenvou-
dige manier toelaat om berichten 
en foto’s door te sturen en te bellen. 
Meer en meer vervangt deze app de 
traditionele sms.

Periscope
Met Periscope kan je 

livestream video’s posten via Twitter of 
Facebook. Je kan kandidaat-kopers 
uitnodigen om op een door jou be-
paald tijdstip naar de video te kijken. 
Zo zien ze op voorhand of de woning 
interessant is, wat dan weer resulteert 
in kwalitatief goede bezichtigingen. 

Coyote
Als vastgoedmakelaar heb 

je een drukke agenda. Wanneer een 
afspraak uitloopt, ben je geneigd 
al eens harder op het gaspedaal 
te duwen om tijdig bij je volgende 
afspraak te zijn. Te laat komen geeft 
namelijk een slechte indruk! Deze 
app geeft aan waar de vaste en 
de mobiele flitsers staan, alsook de 
trajectcontroles. 

Kristof Declercq
Redd Properties, Nieuwpoort
CIB-afdeling: Kust

Around Studio
De app die ik heel veel 

gebruik is deze van Around Studio 
om een 3D virtuele tour te maken in 
een pand. Het grote voordeel is dat 
de app bijzonder goed werkt en heel 
eenvoudig te hanteren is.

Parkmobile
Deze app om betalend te 

kunnen parkeren is een must aan 
de kust, aangezien het hier overal 
betalend parkeren is. Zeker als je met 
klanten een bezoek doet, dan hoef je 
niet steeds naar een parkeermeter te 
hollen om geld bij te steken. Je drukt 
op de app en deze zoekt de dichtst-
bijzijnde parkeermeter. Je hoeft dan 
enkel nog je aankomst en vertrek aan 
te geven en maandelijks wordt met 
factuur afgerekend. Het is overigens 
nog goedkoper parkeren ook.

Facebook
Eigenlijk hoef ik bij de app 

van Facebook niet veel te verduidelij-
ken. Samen met andere sociale me-
dia is dit voor mij nog de ideale weg 
om b-to-c mijn contacten te houden 
en deze te informeren.
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Met om en bij de 300 le-
den kent CIB Limburg een 
gestage groei qua leden-

aantal. Dat groeiproces is al jaren 
geleden ingezet, maar zet zich 
verder onder het voorzitterschap van 
Marc Cloetens, die in 2015 het roer 
overnam van de recente winnares 
van de Georges De Wandeleerprijs 
Anjes Daems. De huidige voorzitter 
werd meteen CIB-lid toen hij twintig 
jaar geleden zijn eerste stappen in 
de makelaardij zette. Amper een 
jaar later maakt hij al deel uit van 
het bestuur en vervulde hij er onder 
meer de rol van secretaris en pen-
ningmeester. 

“De boot om voorzitter te worden, 
heb ik lang afgehouden, omdat de 
combineerbaarheid met je job niet 
altijd zo vanzelfsprekend is, maar an-

derhalf jaar geleden ben ik dan toch 
overstag gegaan. Ik zie het als een 
groot voordeel dat ik kan terugvallen 
op een bestuur dat heel nauw aan 
elkaar hangt. Het bestaat uit een mix 
van jong geweld en ervaren krach-
ten. Iedereen 
weet precies 
wat we van 
elkaar kunnen 
en mogen 
verwachten. De 
maandelijkse 
bestuursvergaderingen 
vormen de basis van onze werking. 
Elk bestuurslid moet die vergadering 
op eigen kosten één keer per jaar 
organiseren, dat kan op restaurant 
maar evengoed gewoon bij iemand 
thuis zijn. Daar bereiden we dan in 
een gemoedelijke sfeer onze leden-
vergaderingen voor. Vanwaar dit 

engagement? We hebben allemaal 
een heel groot CIB-hart. Noeste wer-
kers zeg maar, échte bruggenbou-
wers”, benadrukt Cloetens die graag 
een pluim op de hoed steekt van 
ledenconsulent Michel Engelbosch 

en secreta-
riaatsmede-
werker Betty 
Hendrickx voor 
hun bezieling.

De Limburgse 
voorzitter heeft CIB 

door de jaren heen steeds meer zien 
evolueren naar een doorgedreven 
professionele organisatie ten dienste 
van de vele leden. Ook op lokaal 
niveau probeert men er alles aan te 
doen om tijdens de ledenvergaderin-
gen zo actueel mogelijke thema’s te 
behandelen die door sterke sprekers 

“Onze sterkte? Naast collega’s zijn we ook vrienden”

De zes afdelingen van CIB Vlaanderen zijn het kloppende hart van de beroepsorganisatie. Samen 
met de ledenconsulenten staan de afdelingen met hun raden van bestuur bijzonder dicht bij de 
leden. Netwerking, vorming en advies zijn daarbij voor de CIB-afdelingen sleutelbegrippen. In CIB 
Limburg spreekt men zelfs van hechte vriendschapsbanden tussen de leden. “Die goede sfeer zorgt 
ervoor dat we als afdeling bijzonder goed draaien met veel onderling respect voor elkaar, maar 
uiteraard ook de nodige ruimte voor discussie”, benadrukt Limburgs voorzitter Marc Cloetens.

Marc Cloetens

CIB Limburg heeft groei onder meer te danken aan familiale sfeer

“Met de Jonge Vastgoedclub 
maken we plannen voor de 
toekomst van ons beroep”
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Michel Engelbosch, 
klankbord van CIB Limburg

Na een carrière van vijf jaar als inspecteur bij de Dienst 
Opsporing van het BIV begon Michel Engelbosch in 
2008 als ledenconsulent bij CIB Vlaanderen. Door de 
vertrouwensband die hij in de voorgaande jaren met de 
Vlaamse vastgoedmakelaars had opgebouwd, maakte 
dat hij als ledenconsulent niet opnieuw contacten moest 
opbouwen om zijn nieuwe functie uit te oefenen.  “Ook de 
bestuurders van de verschillende CIB-afdelingen waren 
voor mij geen onbekenden. Als Limburger was de keuze 
om in Limburg ledenconsulent te worden een logische 
stap. De vastgoedsector is een enorm fascinerende 
en steeds evoluerende sector. Als consulent vind ik het 
persoonlijk contact met de leden enorm belangrijk. Ik ben 
dan ook blij dat, na 15 jaar in de vastgoedsector, voor de 
Limburgse makelaars “Bel Michel” een algemeen gekend 
begrip is geworden.”  

“Elke Limburgse vastgoedmakelaar en elke Limburgse 
student die vastgoed studeert, weet ondertussen bij wie 
ze voor al hun vastgoedvragen en -problemen terechtkun-
nen. Ik heb niet de pretentie alles te weten, maar ik weet 
wél waarheen ze met al hun vragen naartoe kunnen. In 
Limburg is het zelfs al de logica zelve dat, als je start in de 
vastgoedsector, je dan ook 
uiteraard CIB-lid wordt. Het 
Limburggevoel is echt geen 
uitvinding van de media. Tot 
ver buiten Limburg is bekend 
dat de Limburgse CIB-make-
laars één grote familie zijn. 
Van die makelaarsfamilie 
deel mogen uitmaken als 
ledenconsulent is voor mij 
geen job, maar een passie en 
een plezier. Dit zowel dankzij 
de makelaars als dankzij het 
provinciale bestuur.”

voor voren worden gebracht. “Onder-
werpen die leven in de vastgoedsec-
tor is het uitgangspunt. Maar we den-
ken ook vooruit en maken plannen 
voor de toekomst van ons beroep, de 
‘jeugd’. Zo is er de verdere ontwik-
keling van de Jonge Vastgoedclub 
(JVC) onder de vleugels van CIB. 
JVC biedt een uniek netwerk aan 
dat zich richt tot iedereen die jonger 
is dan 40 en gebeten is door de 
vastgoedmicrobe. Jonge make-
laars, projectontwikkelaars, stagiairs, 
bedienden in vastgoedkantoren, 
maar ook studenten vastgoed zijn 
hier welkom. Drie tot vier keer per jaar 
worden door JVC in een funformeel 
kader leerrijke activiteiten opgezet.”

Een ander thema dat erg leeft 
binnen CIB Limburg is de zogenaam-
de ethiek binnen de makelaardij. 
“Op onze ledenvergadering van 
25 oktober in Hasselt willen we een 
debat organiseren rond deontolo-
gie, ethiek en collegialiteit met als 
uiteindelijke doel tot een intentiever-
klaring te komen rond deze thema’s. 
Een intentieverklaring die ieder lid 
binnen CIB Limburg ook onderschrijft. 
Verder willen we de focus leggen op 
de kwaliteit van de stagemeesters. 
We beseffen dat dit soms beter kan, 
maar tegelijkertijd behelst dit een 
engagement dat van twee kanten 
moet komen. Enerzijds de stage-
meesters die de scholen of beter 
gezegd de stagiairs een zekerheid 
geven rond de kwaliteit, maar ander-
zijds moeten we ook de scholen, met 
wie we overigens een goede samen-
werking hebben, op een kwaliteitsvol-
le instroom en begeleiding wijzen.”

Contactgegevens Michel Engelbosch:

 0473 83 97 61 – michel.engelbosch@cib.be 
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Zenito is sinds kort een nieuwe 
partner van CIB Vlaanderen, 
maar wat doet Zenito precies? 
Jan Steverlynck: “Zenito is een sociale 
dienstengroep voor zelfstandigen, die 
je begeleidt gedurende het volledige 
professionele traject als onderne-
mer. Van zodra je overweegt om je 
activiteit op te starten tot en met het 
ogenblik waarop je met pensioen 
gaat, kan je via Zenito rekenen op 
een persoonlijke en deskundige 
dienstverlening.  Zo regelt Zenito 
Ondernemingsloket al je administra-
tieve formaliteiten bij het starten, het 
wijzigen of het stopzetten van je zaak. 
Daarnaast dragen we zorg voor je 
sociale bescherming als zelfstandige: 
zowel voor jouw wettelijke sociale 
zekerheid, als voor jouw aanvullen-
de bescherming. Vandaag doen 
zo’n 185.000 zelfstandige klanten en 
75.000 vennootschappen beroep op 
Zenito. 

Hoe is het partnership met CIB 
Vlaanderen tot stand gekomen?
“De samenwerking tussen Zenito en 
CIB Vlaanderen is tot stand gekomen 
via de gemeenschappelijke partner 
UNIZO, meer specifiek de Federatie 
Vrije Beroepen waar CIB lid van is en 
die wij met Zenito ten volle steunen. 
De match werd vrij snel gevonden, 
gezien zowel Zenito als CIB de profes-
sionele ondersteuning van de leden 

als doelstelling hebben. 
De verplichting om de benoeming 
van de syndicus toe te voegen aan 
elke Vereniging van Mede-Eigenaars 
(VME) die in de KBO ingeschreven is 
of moet ingeschreven worden, was 
een eerste dossier waar we samen 
de makelaars, die heel vaak ook 
beroepssyndicus zijn, een dienst 
kunnen bewijzen. Zenito en CIB 
werkten in zeer korte tijd een geza-
menlijke applicatie uit specifiek voor 
deze doelgroep. Daarbij zet Zenito 
Ondernemingsloket een groep me-
dewerkers in die specifiek met deze 
inschrijving en problematiek bezig 
zijn. Zo kan de communicatie tussen 
CIB en Zenito Ondernemingsloket in 
het voordeel van de makelaar ge-
optimaliseerd worden én worden de 
CIB-leden prioritair en snel bediend.“

Wat is de meerwaarde van dit 
partnership voor de leden van 
CIB Vlaanderen?
“Samen met UNIZO staan wij in Bel-
gië mee aan de wieg van de sociale 
zekerheid voor zelfstandigen. We zijn 
in die zin erg fier op het feit dat we 
mee aan de basis liggen van tal van 
wetgevingen die het belang van 
onze ondernemers dienen. Onze mis-
sie, inzet en engagement zijn sinds-
dien nog niet veranderd. Integen-
deel. Kiezen voor Zenito is kiezen voor 
een “betere zekerheid”. Een persoon-

lijke dienstverlening voor onze leden 
staat centraal. Zo heeft een aange-
sloten zelfstandige een persoonlijke 
klantverantwoordelijke waarbij hij of 
zij terechtkan voor vragen rond  zijn 
of haar sociaal statuut.”

Welke troeven willen jullie in de 
toekomst nog uitspelen?
“In de toekomst willen we verder bou-
wen aan de samenwerking met CIB 
Vlaanderen en helpen bij de verdere 
sociaal-juridische ondersteuning 
die CIB haar leden biedt. Daarnaast 
zullen we ook kijken hoe we de 
samenwerking met CIB nog verder 
kunnen versterken.  Voor de CIB-le-
den willen wij vooral de focus leggen 
op een doorgedreven persoonlijke 
dienstverlening, in de verschillende 
fasen van de zelfstandige loopbaan: 
een vlotte afhandeling van een 
vergunningsaanvraag, advies over 
de opbouw van een volwaardige 
sociale bescherming, loopbaancoa-
ching gericht op ondernemers, infor-
matiesessies over eindeloopbaan, 
opvolging en overname, toegang 
tot aanvullende diensten bij het in 
dienst nemen van medewerkers (via 
ons partnerschap met ADMB),…”

“Samenwerking in toekomst nog versterken”

CIB Vlaanderen heeft er met het ondernemingsloket Zenito sinds 
dit jaar een nieuwe partner bij. In samenspraak ontwikkelden 
beide partijen een Nederlandstalige (KBO VME) én Franstalige 
(BCE ACP) tool om de benoeming van de syndicus in een VME 
op een snelle en gebruiksvriendelijke manier te registreren in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen. “De bedoeling is nu om 
het partnership verder te intensifiëren en te versterken”, aldus 
gedelegeerd bestuurder Jan Steverlynck.
 

Jan Steverlynck, Gedelegeerd 
bestuurder Zenito

Zenito: nieuwe partner van CIB Vlaanderen 
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Het initiatief wordt ondersteund 
en uitgerold door zowel lokale 
overheden als de Vlaamse 

overheid. CIB Vlaanderen en ICT-poot 
ORIS stonden mee aan de wieg van 
het platform. Viviane Herrygers, Chief 
Commercial Officer van Oris maakt 
meteen duidelijk waar de ambities 
liggen. “BizLocator wordt dé plaats 
waar vraag en aanbod aan bedrijfs-
vastgoed elkaar ontmoeten.  De tool 
brengt aanbieders van bedrijfsvast-
goed en ondernemers, die op zoek 
zijn naar een geschikte bedrijfsloca-
tie, op een snelle, eenvoudige en ge-
bruiksvriendelijke manier met elkaar 
in contact. Het vastgoed kan te koop, 
te huur, als overname of zelfs als 
pop-up aangeboden worden.”

Kwalitatieve leads 
Viviane Herrygers ziet in het hele 
verhaal een belangrijke rol weg-
gelegd voor de lokale besturen. 
“Zowel lokale besturen als het 
Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO) promoten 
actief bizLocator bij ondernemers 
en starters én bieden zo de ideale 
toegangspoort naar geïnteres-
seerden in bedrijfsvastgoed. Zo 
wordt een continue instroom van 
geïnteresseerden gegarandeerd.” 
De snelheid en het gebruiks-
comfort van de tool zijn daarbij 
belangrijke elementen. Herrygers: 
“Van start gaan als makelaar doe 

je door te surfen naar http://bizmart.
bizlocator.be/ en je aan te melden 
via een eenvoudige registratieproce-
dure. Van zodra de registratie com-
pleet is, kan je panden toevoegen, 
beheren en de leads raadplegen. 
Door de verplichte registratie van 
ondernemers garandeert bizLocator 
je kwalitatieve leads met duidelijke 
contactgegevens van geïnteresseer-
den.” 

Grote interesse
Na de succesvolle uitrol van bizLo-
cator als pilootproject in de stad 
Gent werd vorig jaar het startschot 
gegeven in de stad Kortrijk. Intussen 

is de tool overal in Vlaanderen be-
schikbaar. “Het gaat hard”, glundert 
Viviane. “De interesse vanuit de 
steden en de gemeenten als ook de 
intercommunales is zeer groot. Na 
de lancering in Kortrijk en Leiedal 
is er veel vraag vanuit Oost- en 
West-Vlaanderen.
Herrygers meent dat voor de dien-
sten Lokale Economie die binnen- 
en buitenlandse ondernemingen 
begeleiden bij het zoeken naar een 
bedrijfslocatie bizLocator het werkin-
strument bij uitstek is. De toekomst 
oogt dan ook rooskleurig. “Op termijn 
willen we een quasi volledig aanbod 
aan bedrijfsvastgoed aanbieden.” 

“Op termijn quasi volledig aanbod 
aan bedrijfsvastgoed aanbieden”

De digitale evolutie staat niet stil, ook niet in de 
vastgoedwereld. Daarom zet CIB Vlaanderen 
volop in op online tools die het werk van de 
vastgoedmakelaar gemakkelijker en vlotter maken. 
Ook bizLocator – sinds kort overal in Vlaanderen 
beschikbaar - hoort thuis in dat rijtje.

bizLocator voortaan overal in Vlaanderen beschikbaar

Ik bied ruimte aan

Ik zoek ruimte

Vastgoedmakelaar

Ondernemer

Stad Intercommunale

Vlaamse 
Overheid

Wij begeleiden 
ondernemers

Wij creëren 
een kader voor 
meer ruimte

Wij bieden 
kavels aan
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tool in de kijker

Met de lancering van bizLocator op 
de Vlaamse widget van het Agent-
schap Innoveren & Ondernemen is 
volgens Herrygers ook de interesse bij 
de makelaars om hun panden te pu-
bliceren gestegen. Via deze widget 
krijgen ze namelijk meer visibiliteit. 
“Voor de vastgoedmakelaars biedt 
bizLocator het ideale kanaal om 
hun bedrijfsvastgoed aan te bieden 
aan ondernemers. Panden kunnen 
automatisch van de website van de 
vastgoedmakelaar gehaald wor-
den of manueel worden ingegeven. 

Vraag en aanbod worden zo op een 
doordachte manier samengebracht.” 
Herrygers geeft tot slot nog mee dat 
wie de tool als vastgoedmakelaar wil 
gebruiken, momenteel kan genieten 
van een gratis kennismakingsactie. 
“Tot het einde van dit jaar kunnen de 
vastgoedmakelaars gratis hun pan-
den publiceren én de leads ontvan-
gen van geïnteresseerden. Dit geeft 
hen de kans geeft om vertrouwd te 
geraken met het online platform, 
zonder enige verplichting.”

Hulp nodig bij het gebruik van 
bizLocator of andere vragen? 
Mail naar support@bizlocator.be

5 USP’s voor de vastgoedmakelaar 
volgens Viviane Herrygers

1. Kwalitatieve leads met juiste informatie & contact-
gegevens
“Krijg meteen de nodige en juiste info om snel con-
tact te leggen en kort op de bal te kunnen spelen.”

2. Gemeenten leiden ondernemers naar bizLocator
“De doorverwijzing van de lokale overheden helpt 
ondernemers meteen in de juiste richting.”

3. Laagdrempelige toegang & gratis publicatie
“De gebruiksvriendelijkheid maakt dat het makkelijk 
werken wordt.”

4. Continue marketingproces
“Het platform wordt veel gepromoot en in de kijker 
gezet waardoor de noodzakelijke aandacht blijft.”

5. Kennismakingsactie tot 
31/12/2017
“Het geeft de kans vertrouwd te 
geraken met het online platform.”

Aantal geregistreerde 
kantoren: 

Aantal geregistreerde 
gebruikers: 

Aantal gepubliceerde 
panden: 

www.bizlocator.be

122

369

1.294

Viviane Herrygers, 
Chief Commercial Officer ORIS
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Hillewaere Vastgoed kroont zich tot 
Vastgoedondernemer van het Jaar

Real Estate Awards 2017

In de categorie Vastgoedondernemer van het Jaar waren de drie finalis-
ten: Wouter en Klara De Neve van Structura uit Wemmel en Grimbergen, 
Roel Druyts van Hillewaere Vastgoed uit Oud-Turnhout en Philippe Gillis van 

Vastgoed Gillis - Ugly.be uit Berchem. Hillewaere Vastgoed, een groep actief in 
de provincies Antwerpen en Limburg, kwam als winnaar uit de bus. Zaakvoer-
der Roel Druyts: “In vijftien jaar tijd zijn we als kantoor enorm gegroeid. Deze 
award is een bekroning op het harde werk dat al onze medewerkers dagelijks 
leveren.”

Via live voting kon de sector ook mee de Vastgoedbelofte van het Jaar kiezen. 
De drie finalisten waren: Tine Dujardin van Vastgoed Tine Dujardin uit Deer-
lijk, Hannes Verdoodt van FERM-immo uit Ternat en Jan Vlieghe en Peter-Jan 
Matthijs van Albert Vastgoed uit Brugge. Uiteindelijk werd Tine Dujardin de 
winnaar: “Met mijn zachtere aanpak in een familiale sfeer streef ik ernaar om 
elk verhaal in samenspraak met kopers, verkopers, huurders en verhuurders tot 
een mooi einde te brengen.”

Goed nieuws van minister Geens
CIB Vlaanderen bekroonde ook de vastgoedstudenten met het beste eind-
werk. Anabel Van Durpe van Odisee Hogeschool Aalst mocht de prijs in 
ontvangst nemen voor haar eindwerk over de Vlaamse dakisolatienorm. Bij 
de Syntra-studenten kwam Bart Vandyck van Syntra AB, Campus Leuven als 
winnaar uit de bus met zijn eindwerk over assistentiewoningen.

De Pieter Pourbusprijs gaat jaarlijks naar een politicus of organisatie die zich 
op een positieve manier inzet voor de vastgoedsector in Vlaanderen. Het Di-
rectiecomité van CIB Vlaanderen kende de prijs dit keer toe aan minister van 
Justitie Koen Geens voor zijn initiatieven ter verbetering en vereenvoudiging 
van de wet op de mede-eigendom. Minister Geens toonde zich vereerd en 
waardeerde de constructieve houding van de werkgroep die haar tanden in 
de hervorming zette. De minister had ook goed nieuws te verkondigen. “De be-
leidsaanbevelingen werden intussen omgezet in een voorontwerp van wetswij-
ziging. De bedoeling is de wet te laten stemmen voor het einde van dit jaar.”

De Georges De Wandeleerprijs gaat traditioneel naar een verdienstelijk CIB-lid. 
Dit jaar mocht Anjes Daems (ERA Anjes Daems uit Beringen) deze prijs in ont-
vangst nemen. Anjes zet zich al jarenlang ten dienste van haar collega’s in als 
bestuurder van CIB Vlaanderen en als bestuurder van de provinciale afdeling 
CIB Limburg.

Op donderdagavond 1 juni reikte CIB Vlaanderen voor 
de elfde keer de Real Estate Awards uit. Met deze awards 
bekroont, inspireert en stimuleert de beroepsorganisatie het 
ondernemerschap in de vastgoedsector. 

Koen Geens 
@Koen_Geens1

Bedankt vr Pieter Pourbusprijs 
2017 @CIBVlaanderen #ciba-
wards. Wet op de mede-eigen-
dom verandert om de mensen 
goed te knn laten samenwonen 

Hillewaere Vastgoed 
@Hillewaere_immo

We did it! De Vastgoedonderne-
mer van het jaar is “onze” Roel 
Druyts! #topteam #cibawards 
#immo #vastgoed #realestate 
#awards2017

Edith Bijnens 
@edithbijnens

#AnjesDaems won de #George-
sDeWandeleerprijs 2017 #cib-
awards. Blij haar in ons docenten-
team @syntralimburg te hebben  

Hannes Verdoodt 
@VDHannes

Bedankt @CIBVlaanderen voor de 
top avond! Dan wel niet gewon-
nen, maar ons wel FERM concept 
naar buiten gebracht !

Azull 
@azullinfo

De Real Estate Awards 2017 zijn 
net uitgereikt. We dragen ons 
kroontje met trots over aan Roel 
Druyts van Vastgoed Hillewaere. 
Proficiat !

Follow @CIBVlaanderenTweets
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Dít waren de Real Estate Awards 2017
De uitreiking van de Real Estate Awards bracht dit jaar maar liefst meer dan 400 

vastgoedmakelaars naar Hôtel de la Poste in Brussel. Geniet hier nog even na van een 
schitterende avond met verdiende winnaars en finalisten. Dank aan alle aanwezigen en sponsors!

Benieuwd naar meer? Het volledige fotoverslag vind je op www.real-estate-awards.be. 



“ De garantie van het juiste 
advies op het juiste moment!”
Zoekt u als vastgoedmakelaar oplossingen om nog e  ciënter te werken? 
Vertrouw op onze Bizz Experts, samen met u zoeken ze naar de beste en 
voordeligste oplossing op maat van uw kantoor tijdens een gratis Bizz Check.

Maak een afspraak met een Bizz Expert. 
www.proximus.be/bizzexpert

Exclusieve partner van CIB
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