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In zijn brief van 14 november 2014, ontvangen op 17 november, vraagt de directeur-generaal 

van het KMO-beleid van de FOD Economie het advies van de Hoge Raad voor de 

Zelfstandigen en de KMO over een verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van 

de vastgoedexpert. 
 

Na raadpleging van de vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties waarop dit 

verzoekschrift rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft en die deel uitmaken van de 

sectorcommissies nr. 14 - Technische beroepen en nr. 15 - Andere vrije en intellectuele 

beroepen en van de vaste commissie Vrije beroepen zoals voorgeschreven in artikel 22, § 3 

van de kaderwet betreffende de intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk 

besluit van 3 augustus 2007 (hieronder KW genaamd), heeft het bureau van de Hoge Raad bij 

hoogdringendheid op 17 februari 2015 onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd 

door de Hoge Raad op 29 april 2015. 

 

 

BEMERKINGEN BIJ DE PROCEDURE 

 

De Hoge Raad herinnert er nogmaals aan dat wanneer de adviesvragen rechtstreeks door de 

administratie worden ingediend, zij om geldig te worden gesteld minstens vergezeld moeten 

zijn van een formele bevoegdheidsdelegatie van de bevoegde Minister. Dit gebeurde in dit 

geval niet. 
 

De Hoge Raad heeft kennis genomen van het advies van de Raad voor het Verbruik, 

voorgeschreven in artikel 22, § 2 van Titel III van de kaderwet
1
. Krachtens hetzelfde artikel, 

heeft de Minister geoordeeld dat het omwille van de verwantschap met andere bestaande 

reglementeringen en omwille van bepaalde aspecten van het verzoekschrift opportuun was om 

de mening te kennen van andere Ordes of bij wet opgerichte beroepsinstituten. Aldus werden 

de Federale Raad van Landmeters-experten, de Orde van de Architecten en het 

Beroepsinstituut van de Vastgoedmakelaars vooraf geraadpleegd. 

 

 

ALGEMENE BEMERKINGEN 

 

Overleg 
In het kader van de bescherming van een beroepstitel preciseert artikel 21 van de KW dat één 

of meerdere belanghebbende beroepsfederaties een verzoekschrift kunnen indienen.  
 

CIB Vlaanderen en CIB België zijn erkende beroepsorganisaties die het beroep van 

vastgoedmakelaar vertegenwoordigen. Zij kunnen een verzoekschrift indienen. 
 

De Hoge Raad stelt vast dat meerdere beroepsfederaties die representatief zijn voor de sector 

van de vastgoedexperten ook vertegenwoordigd zijn in de Hoge Raad
2
 alsook andere 

federaties die aanverwante beroepen vertegenwoordigen
3
 die mogelijk betrokken zouden 

kunnen zijn bij de invoering van een nieuwe beschermde beroepstitel. 

                                                 
1 Raad voor het Verbruik: advies van 2 april 2014; Federale Raad van de landmeters-experten: advies van 

19 juni 2014; Orde van architecten: advies van 2 juli 2014; Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars: 

advies van 30 september 2014. 

2 Chambre belge des Experts immobiliers de Belgique (CIBEX); Kamer van Vastgoed experten (KAVEX); 

Unie der Immobiliënberoepen van België (UIB); Vlaamse vastgoedfederatie (VVF); Associatie van 

Belgische Experten (ABEX). 

3  Vlaamse Architecten Organisatie (NAV), Koninklijke Confederatie van Landmeters-Experten (KCLE), 

Belgische Unie van Landmeters-Experten (BUL) en Associatie van Interieurarchitecten van België 

(AINB).  
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Hoewel de KW dit niet voorziet moet de Hoge Raad vaststellen dat gezien de vele 

bemerkingen die tijdens het openbaar onderzoek gemaakt werden en die bij het dossier 

gevoegd zijn er bij het opstellen van het verzoekschrift een gebrek aan consensus is geweest 

tussen de verzoekers en de verschillende andere, potentieel zelfs rechtstreeks betrokken 

beroepsgroeperingen.  

 

Een zo breed mogelijk overleg met de volledige sector zou een groot aantal bezwaren kunnen 

vermijden.  

 

Sectorale context 
De motivatie voor de bescherming van de beroepstitel die de verzoekers aanvoeren is 

pertinent qua doelstelling, namelijk dat de opdrachtgever er op moet kunnen vertrouwen dat 

de persoon die een vastgoedexpertise uitvoert daadwerkelijk een erkende expert ter zake is.  

 

De vastgoedsector telt momenteel veel intellectuele dienstverlenende beroepen die actief zijn 

in de vastgoedexpertise op verschillende niveaus.  

 

Verschillende gereglementeerde beroepen waarvan de titels en de beroepsuitoefening reeds 

beschermd zijn beoefenen immers net en op een wettelijke wijze in verschillende mate de 

activiteiten beschreven in het verzoekschrift. Dit blijkt overigens de facto uit de opsomming 

van de verschillende vereiste diploma’s in het verzoekschrift.  

 

Men kan zich vragen stellen over de opportuniteit om nog een bijkomende beschermde titel 

toe te voegen, terwijl de uitoefening van de expertise op vastgoedvlak ook in de toekomst niet 

beschermd zal zijn behalve dan in het kader van reeds gereglementeerde beroepen. Het 

verzoekschrift geeft dit zelf aan in punt 3.1 waar de definitie in alinea 2 en 3 preciseert dat de 

activiteiten geen monopolie van de vastgoedexperten vormen en dat deze activiteiten ook 

open staan voor de vrije en intellectuele dienstverlenende beroepen op basis van hun eigen 

regels en hun eigen deontologie. 

 

Bij de vijf activiteiten die bepaald worden in 3.1 staan overigens activiteiten die doorgaans 

ook kunnen worden uitgeoefend door beroepsbeoefenaars die niet rechtstreeks verbonden zijn 

met de vastgoedsector zoals de notarissen, de advocaten of de gerechtsdeurwaarders. 

 

Risico op verwarring 
De Hoge Raad stelt vast dat het verzoekschrift meerdere risico’s op verwarring met zich 

meebrengt alsook risico’s op dubbel gebruik met de bestaande reglementering van de 

vastgoedmakelaars
4
. 

 

Zo kan optreden als expert voor het beheer van appartementen in mede-eigendom de indruk 

wekken dat de vastgoedexpert eveneens kan tussenkomen als syndicus terwijl deze activiteit 

valt onder deze van de vastgoedmakelaar zoals bepaald in de wet van 11 februari 2013. 

 

Op dezelfde wijze valt de rol van expert voor het beheer van privé-eigendom, ook als 

rentmeester, reeds onder dezelfde reglementering. 

 

Meer algemeen gesteld, is de deskundige waardebepaling een intellectuele activiteit die 

objectief en in alle onafhankelijkheid moet gebeuren en gescheiden moet blijven van de 

aankoop- en verkoopdiensten voor vastgoed. Een mogelijk risico op belangenconflicten met 

een mogelijk nadeel voor de consumenten tot gevolg moet vermeden worden. 

 

                                                 
4 KB van 06.09.1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar, gewijzigd bij KB van 30.08.2013 (BS 06.09.2013) en de wet van 11 februari 2013 (BS 

22.08.2013) 
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SPECIFIEKE BEMERKINGEN 

 

Punt 3: Beschrijving van de zelfstandige beroepsbedrijvigheid 
Vanaf het ogenblik dat de verzoekende partijen vragen om de activiteit uit te breiden tot de 

loontrekkende werknemers (punt 4, alinea 1 in fine, Toepassingsgebied - uitbreiding tot 

loontrekkenden) heeft het woord “zelfstandige” geen zin meer in de titel van dit punt 3 

vermits de activiteit zowel door zelfstandigen als door loontrekkenden kan worden 

uitgeoefend. 
 

3.1 Definitie 

De vijf opgesomde activiteiten worden reeds uitgeoefend door andere gereglementeerde 

beroepsbeoefenaars. De schatting van roerende goederen hoort daarenboven niet bij de 

waardebepaling van onroerende goederen. Het woord “roerende goederen” moet geschrapt 

worden in activiteit 1 net zoals het woord “inventarissen” bij activiteit 2 indien het gaat om 

roerende goederen en rechten. 
 

Zoals het BIV terecht onderlijnt in zijn advies van 30 september 2014 kan activiteit 4 “het 

optreden als deskundige inzake het beheer van een appartementsmede-eigendom” de indruk 

geven dat de vastgoedexpert kan handelen als rentmeester terwijl deze laatste activiteit valt 

onder de beroepsreglementering van de vastgoedmakelaar
5
. In dit geval zou een 

vastgoedexpert kunnen beschouwd worden als een syndicus en omgekeerd niet.  
 

Zo wekt activiteit 5 “het optreden als deskundige inzake het beheer van private onroerende 

goederen” de indruk dat de vastgoedexpert kan optreden als rentmeester terwijl deze activiteit 

valt onder de beroepsreglementering van de vastgoedmakelaar
6
.  

 

Om elke verwarring te vermijden moeten de activiteiten 4 en 5 onder punt 3 van het 

verzoekschrift verwijderd worden. Bijgevolg moeten in punt 3.2 - Beschrijving de punten 2 / 

Vastgoedexpert - Syndicus en 3 / Vastgoedexpert - Rentmeester ook geschrapt worden. 
 

Bovendien is het onderscheid tussen activiteit 2 “het opmaken van plaatsbeschrijving” en 3 

“het opmaken van bevindingsstaten” niet duidelijk. Deze zouden kunnen beschouwd worden 

als één en dezelfde activiteit vooral omdat de uitoefening van één enkele van de opgesomde 

activiteiten volgens het verzoekschrift al volstaat om de titel toe te kennen. 
 

Een expert kan één of meerdere van de vermelde activiteiten uitoefenen. De woorden “naar 

eigen oordeel” zijn dus overbodig.  
 

De titelbescherming verleent geen monopolie op de uitoefening van de beroepsactiviteiten. 

Het verzoekschrift onderlijnt dit en geeft aan dat andere beroepsuitoefenaars van intellectuele 

en vrije beroepen de activiteit kunnen uitoefenen binnen het kader van hun eigen 

reglementering en deontologie. 
 

De verwijzingen naar “de zelfstandigen uit de bouwsector” zou moeten geschrapt worden. 

Enerzijds staat het verzoekschrift tot de bescherming van de titel open voor de loontrekkende 

en anderzijds is de bouwsector veel ruimer dan de intellectuele uitoefening van expertise, 

beheer of handel inzake vastgoed. Dat betreft dus niet enkel de intellectuele dienstverlenende 

beroepen beoogd in titel III van de kaderwet van 3 augustus 2007 betreffende de intellectuele 

dienstverlenende beroepen waarop het verzoekschrift gebaseerd is. 
 

                                                 
5 KB van 06.09.1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar gewijzigd door het KB van 30.08.2013 (BS 06.09.2013) en de wet van 11.02.2013 (BS 

22.08.2013). 

6 KB van 06.09.1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van 

vastgoedmakelaar gewijzigd door het KB van 30.08.2013 (BS 06.09.2013) en de wet van 11.02.2013 (BS 

22.08.2013). 
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3.2 Beschrijving 

De som van de gecumuleerde vereisten inzake noodzakelijke kennis (“commerciële 

marktkennis”, “algemene technische bagage”, “juridische kennis”, “algemene 

boekhoudkundige kennis”) is vaag en heeft betrekking op verschillende kennisdomeinen die 

moeilijk zullen samengebracht kunnen worden om één of meerdere van de beschreven 

activiteiten uit te oefenen of die eerder tot het terrein behoren van andere al gereglementeerde 

intellectuele dienstverlenende beroepen. 
 

Het woord “schadegevallen” is slecht vertaald in “revendication”. Ook moet het woord 

“balance” in het Frans “bilan” zijn. 
 

Punt 4 - Toepassingsgebied - uitbreiding tot loontrekkenden 
De verzoekers erkennen dat de titel van vastgoedexpert uitsluitend wordt (in de Franse tekst 

staat “était”) gebruikt binnen het kader van een intellectuele dienstverlening die een volledige 

onafhankelijkheid impliceert. Er wordt nochtans geen onderscheid gemaakt met commerciële 

activiteiten op de vastgoedmarkt (zie hierboven – risico op verwarring). 
 

De verzoekers geven zelf aan dat de gereglementeerde beroepstitel niet tot verwarring mag 

leiden, hetzij door elke andere woordsamenstelling, door een afkorting of enige vorm van 

vertaling. Wat dat betreft, zoals eerder reeds aangegeven met betrekking tot bepaalde 

gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaars en hieronder met betrekking tot de 

landmeters-experten en hun officiële diploma’s, bestaat er een risico op verwarring. 
 

Punt 5 - Motivering 
Alinea 1 van punt 5 kan niet gecontesteerd worden vooral wat betreft het vertrouwen en de 

bescherming van de belangen van de consument en van de cliënt-opdrachtgever. 
 

De alinea’s 2, 3 en 4 die verwijzen naar de specifieke opleidingen voor de “vastgoedexpert” 

doen besluiten dat die opleidingen niet zouden volstaan om een kwaliteitsgarantie te bieden en 

overigens niet verplicht zijn en dat men dus naast een diploma (vermeld in punt 6) bovendien 

een beroepservaring van 3 jaar moet hebben om te de titel te mogen dragen. 
 

Er zou moeten overwogen worden dat de beroepen die actief zijn in de immobiliënsector en 

waarvan sprake vijf jaar praktijkervaring aantonen in hun eigen activiteit.  
 

Punt 6 - Opsomming van de vereiste diploma’s 
 

Punt 6.2 en punt 6.2, alinea 2 - landmeter 

Het verzoekschrift spreekt meermaals over “het beroep van landmeter”, en de Federale Raad 

van landmeters. Het betreft hier een slechte vertaling in de Franse versie van het verzoek-

schrift. 
 

De titel en de uitoefening van het beroep van landmeter-expert zijn gereglementeerd door de 

wet van 11 mei 2003. Dus enkel de benaming “landmeter-expert” kan gebruikt worden. Bij de 

diploma’s die toegang geven tot het gereglementeerde beroep van landmeter-expert luiden 

overigens meerdere academische titels officieel “landmeter-expert in vastgoed”
 7

. 
 

 

                                                 
7 Bij de diploma’s vermeld in de wet van 11 mei 2003 om toegang te krijgen tot het beroep van landmeter-

expert moet er onderlijnd worden dat meerdere diploma’s recht geven op de titel van vastgoedexpert-

landmeter (Wetsbesluit van 31 juli 1825 houdende bepalingen nopens de uitoefening van het beroep van 

landmeter, het KB van 1 december 1921 dat betrekking heeft op wijzigingen aan de beschikkingen, 

rakende de uitoefening van het beroep van landmeter, het KB van 18 mei 1936 dat betrekking heeft op 

wijzigingen aan de bepalingen betreffende het uitoefenen van het beroep van meetkundig schatter van 

onroerende goederen en van het Regentsbesluit van 16 juni 1947 dat betrekking heeft op de enige proef, 

ingesteld ten behoeve van zekere gediplomeerden, ter verkrijging van het diploma van meetkundige-

schatter van onroerende goederen). 



 

 

 

6 

 
Punt 6.3 - vastgoedmakelaar 

Er dient op gewezen te worden dat bij de vele titels die toegang geven tot het gereglementeerd 

beroep van vastgoedmakelaar er meerdere zijn waarvan de vorming niet gericht is op de 

materie van het vastgoed. 
 

Punt 6.4 - vorming in vastgoed 

De verzoekers melden dat er postacademische opleidingen inzake vastgoed bestaan. Die 

opleidingen moeten voldoende verspreid en toegankelijk zijn voor iedereen gezien het feit dat 

de reglementering federaal blijft. 
 

6 - laatste alinea 

De verzoekers vragen dat alle vereiste diploma’s die toegang geven tot de gereglementeerde 

beroepen van architect, landmeter-expert en vastgoedmakelaar na vijf jaar opnieuw zouden 

geëvalueerd worden om na te gaan of zij nog relevant en praktisch bruikbaar zijn. 

Vermits de verzoekers zelf de diploma’s van die drie beroepen aangeven als geldig en onder 

andere die drie betrokken beroepen reeds de vastgoedexpertise kunnen uitoefenen is de 

doelstelling van dergelijke evaluatie niet duidelijk. 

Indien de bescherming van de titel van vastgoedexpert ingevoerd wordt op basis van dit 

verzoekschrift, wat zal men dan binnen vijf jaar doen indien dan na evaluatie blijkt dat 

bepaalde diploma’s of opleidingen die toegang hebben gegeven tot die bescherming finaal 

beoordeeld worden als niet relevant of weinig praktisch bruikbaar. 

Het is dus beter om deze alinea uit de tekst van het verzoekschrift te schrappen. 
 

Punt 7 - Beroepspraktijk 
In het verzoekschrift wordt een relevante beroepspraktijk van drie jaar gevraagd binnen een 

periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag en dit voor alle diploma’s die vermeld 

worden in punt 6. 

 

Bij de diploma’s die toegang geven tot de beschermde beroep van vastgoedmakelaar vinden 

we een grote verscheidenheid van beroepen (boekhouders, juristen, verkopers, enz., …) 

waarvan de vorming niet noodzakelijk betrekking heeft op de techniek van de 

vastgoedexpertise
8
. 

In de lijst van diploma’s die toegang geven tot het beroep van vastgoedmakelaar zou dan ook 

moeten bepaald worden welke een bijkomende beroepservaring vergen en welke er van 

vrijgesteld worden. 

 
Punt 7.1 – bewijs van beroepsbekwaamheid voor de zelfstandigen 
Bij de bewijselementen waaruit gekozen kan worden om de beroepspraktijk te staven zouden 

de statuten van de vennootschap die erop wijzen dat er inderdaad een beroepsactiviteit wordt 

uitgeoefend niet weerhouden mogen worden want de statuten op zich vormen geen formeel 

bewijs van een activiteit. 

 

Verder kan men zich meer algemeen de vraag stellen wat een “relevante beroepspraktijk” is. 

Volgens het verzoekschrift zou een relevante beroepspraktijk van drie jaar in één van de 

activiteiten beschreven in punt 3.1 volstaan. Zo zou bijvoorbeeld “het opmaken van 

bevindingsstaten gedurende drie jaar” volstaan om de titel van vastgoedexpert te bekomen. 
 

Er dient op gewezen te worden dat de verschillende activiteiten al uitgeoefend worden, 

ondermeer door vastgoedmakelaars. In ieder geval wordt een beroepservaring van minimum  

5 jaar vereist. 

  

                                                 
8 Dit aspect werd onderlijnd door het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 64/2012 van 10 mei 2012. 
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Punt 8 - Deontologie 
 

8.1 - Aansprakelijkheid en algemene verplichtingen 

Alinea 2 is vanzelfsprekend want indien de beroepstitels beschermd zijn door de wetgeving 

kunnen ze enkel gedragen worden door de personen die aan de wettelijke verplichtingen 

voldoen. 
 

De verplichting om zich te verzekeren is relevant vooral op het vlak van vastgoed waarbij 

vaak grote financiële belangen spelen. 
 

8.2 - De bescherming van de cliënt-opdrachtgever 

Alinea 1 is een evidentie en draagt niets bij aan de beoogde bescherming. Dit kan dus worden 

weggelaten.  

Er moet gepreciseerd worden naar welke voortgezette opleiding er wordt verwezen in de 

Franstalige tekst. De Nederlandstalige tekst preciseert dat het de Commissie is die opgericht 

wordt volgens de KW die de omvang en de inhoud van een voortgezette opleiding zal 

bepalen
9
. De Franstalige tekst moet overeenstemmen met de Nederlandstalige. 

 

8.3 - Onverenigbaarheden en onafhankelijkheid van de vrije beroepsbeoefenaar 

De 4 alinea’s onder dit punt zijn evident. Verder is de illegale uitoefening van een beroep 

waarvan sprake in alinea 3 in elk geval illegaal. 
 

De mogelijke onverenigbaarheid tussen de activiteiten van vastgoedexpert en andere 

beroepsactiviteiten (bijvoorbeeld van commerciële aard) moet duidelijk gedefinieerd worden 

in het belang van de bescherming van de consument, overeenkomstig de deontologie van 

iedere beroepsbeoefenaar. 
 

8.4 - Ereloon en kostenvergoeding 

Het ereloon moet toelaten het beroep eervol en waardig uit te oefenen. Het is evenwel 

moeilijk om te bepalen wie zal oordelen over “de vakbekwaamheid, de efficiëntie, de 

reputatie van de vastgoedexpert”. 
 

8.5 - Informatie aan het publiek 

Net zoals bij alinea 2 van punt 8.1 is alinea 1 van punt 8.5 opnieuw een evidentie. Het is 

verboden om een gereglementeerde en beschermde titel te dragen indien men niet voldoet aan 

de wettelijke voorwaarden. 
 

8.6 - Relaties met de andere beroepsbeoefenaars 

Alinea 3 voorziet dat de vastgoedmakelaar geen opdracht mag hernemen van een collega die 

daarvan ontlast werd alvorens deze laatste door de cliënt betaald wordt. 
 

Het feit dat een expert die een opdracht opneemt die voordien toevertrouwd was aan een 

andere expert zijn werkzaamheden niet zou kunnen opstarten zolang de kosten en honoraria 

van de eerste expert niet betaald zijn, wordt betwist door de Europese instanties en andere 

deontologische codes hebben deze clausule al moeten schrappen (met name bij de 

architecten). 
 

Er is immers geen reden waarom een expertise die trouwens belangrijk en dringend kan zijn, 

niet voortgezet zou kunnen worden en tot een goed eind gebracht omwille van een eventueel 

conflict tussen de eerste expert en de opdrachtgever. 

 

Deze alinea zou dus als volgt kunnen herschreven worden: 

“Elke vastgoedexpert die van een opdracht ontlast wordt moet aan de opdrachtgever of aan de 

confrater die hem opvolgt alle documenten en informatie betreffende de opdracht waarvan hij 

ontlast werd doorgeven.  

                                                 
9 Zie KW van 3 augustus 2007, titel III, artikel 26 waarbij gepreciseerd moet worden dat de Commissie die 

in de wet wordt overwogen een controle- en raadgevende rol vervult maar niet normatief optreedt. 
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Wanneer een vastgoedexpert de opdrachten herneemt van een confrater, welke ook de 

redenen mogen zijn, meldt hij dit schriftelijk aan deze laatste”. 

 

Punt 9 - Overgangsbepalingen 
De personen die een relevante beroepsactiviteit in de vastgoedsector hebben uitgeoefend 

gedurende vijf jaar binnen de 7 jaar voorafgaand aan hun aanvraag zullen de beschermde titel 

van vastgoedexpert mogen dragen zelfs indien zij niet beschikken over één van de vereiste 

diploma’s vermeld in punt 6 van het verzoekschrift. 

 

Er dient op gewezen te worden dat niemand de activiteiten van architect, landmeter-expert of 

vastgoedmakelaar mag uitoefenen zonder te beantwoorden aan de betreffende wetgevingen. 

In dit geval zou men moeten preciseren welke beroepsbeoefenaars hier beoogd worden en wat 

verstaan moet worden onder “relevante beroepsactiviteiten in de vastgoedpraktijk”. 

 

Punt 10 - Aanvraagprocedure 
 
10.1, 2 - inschrijving bij een beroepsorgaan om een aanvraag in te dienen  

Ter herinnering van de Franstalige tekst, de landmeters-experten zijn ingeschreven bij de 

Federale Raad voor landmeters-experten. 

 
10.1, 3 - bewijs van een relevante beroepservaring van 3 jaar 

Ter herinnering, wat eerder gezegd werd bij de commentaar bij punt 7 – beroepspraktijk. Het 

zou het nuttig zijn om een onderscheid te maken tussen de opleidingen tot architect, tot 

landmeter-expert en sommige diploma’s die te bepalen zijn in de lijst van de diploma’s van de 

vastgoedmakelaars, met de diploma’s van diezelfde lijst die minder relevant zijn inzake 

vastgoed-expertise.  

 
10.2, alinea 1 - overgangsaanvraag 

De termijn van drie maanden vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 

inwerkingtreding van het huidig besluit (en niet reglement) is onvoldoende om alle 

betrokkenen te informeren. Er zou een langere termijn moeten voorzien worden. 

 

 

BESLUIT 

 

Op de markt van de vastgoedoperaties en –verrichtingen zijn veel actoren actief die het 

kenmerk “vastgoedexpert” opeisen zonder enige geschikte opleiding of bekwaamheid. Het is 

dus gerechtvaardigd om dit beroep te professionaliseren. 

 

Zoals trouwens terecht aangehaald in het verzoekschrift kunnen de vaststellingen en de 

beoordelingen door een vastgoedexpert immers belangrijke financiële gevolgen hebben en de 

consument moet er dus op kunnen vertrouwen dat de persoon die zich uitgeeft als 

“vastgoedexpert” wel degelijk expert is in de materie. 

 

Maar de sector van het vastgoed omvat evenwel al meerdere beroepen waarvan de titel en de 

beroepsuitoefening strikt gereglementeerd zijn en die op deontologisch vlak gecontroleerd 

worden door hun eigen beroepsorganen. Op dat vlak komt dit verzoekschrift gedeeltelijk op 

het terrein van die bestaande reglementeringen wat aanleiding dreigt te geven tot procedures 

bij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof. 
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De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO meent dat het lopend verzoekschrift moet 

verbeterd worden opdat alle elementen die kunnen aanleiding geven tot verwarring met 

andere beroepen geschrapt worden en vermeden wordt dat het terrein van die beroepen 

betreden wordt. 

 

Ook al wordt dit niet vereist in de kaderwet betreffende de intellectuele dienstverlenende 

beroepen, gecodificeerd in het koninklijk besluit van 3 augustus 2007, de Hoge Raad stelt 

voor dat bij het herschrijven van het verzoekschrift overleg zou gepleegd worden tussen alle 

gereglementeerde beroepen uit de sector. 

 

Om het beoogde doel te bereiken en de klanten op een doeltreffende manier te beschermen is 

het bovendien belangrijk dat, met de toepassing van de deontologie van de verschillende 

beoefenaars, ieder mogelijk belangenconflict tussen de expertisepraktijk en de andere 

beroepsactiviteiten vermeden wordt. 

 

 

 

__________ 

 

 


