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DE VASTGOEDSECTOR EN DE PROBLEMATIEK VAN DE 

IMMOBORDEN 

BELEIDSAANBEVELINGEN 

 

1 INLEIDING 

De aanwezigheid van publiciteitsborden van vastgoedmakelaars in het straatbeeld is de laatste 

maanden een actueel thema geworden. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van een aantal uitspraken van 

Bart Tommelein, eerste schepen van Oostende, over de nefaste impact van de immoborden op de 

visuele aantrekkelijkheid van zijn stad. De borden zouden de perceptie gevoed hebben dat alles in de 

stad ofwel te koop, ofwel te huur zou staan. 

De schepen riep de lokale immobiliënsector op om zelf voorstellen te formuleren. Indien de sector 

hier niet in slaagde, zou hij actie ondernemen. Volgend op deze uitspraken heeft CIB Vlaanderen, de 

grootste vertegenwoordigende instantie van Vlaamse vastgoedmakelaars, besloten om de kwestie 

van de publiciteitsborden intern te bespreken en een antwoord te formuleren. Deze tekst bevat de 

bevindingen en conclusies van de interne bevraging binnen de sector, resulterend in een aantal 

beleidsaanbevelingen richting de sector en de overheid. 

 

2 SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK 

Uit de interne bespreking blijkt dat de aanwezigheid van immoborden in het straatbeeld verre van 

overal als problematisch wordt beschouwd – heel wat burgemeesters gaven in persreacties trouwens 

aan andere prioriteiten te hebben of dit niet als problematisch te zien. Ook de minister van Wonen 

sprak zich in een antwoord op een parlementaire vraag uit tegen een regelgevend initiatief. 

Ook is het probleem in een stad/gemeente vaak niet louter beperkt tot de immoborden, doch zijn 

andere vormen van affichage/uithangborden/lichtreclames/verkiezingsborden minstens even 

‘vervuilend’ voor het straatbeeld. Een generieke stigmatisering van de immoborden is dan ook niet 

op zijn plaats.  

De sector erkent evenwel dat de problematiek van de immoborden zich wel degelijk in een aantal 

steden/gemeenten stelt, waaronder een aantal kuststeden zoals Oostende en Knokke. De sector 
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erkent de bezorgdheden in deze en andere gemeenten rond het beschermen van het straatbeeld. De 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid wordt er mede door gestuurd. Ook de vastgoedmakelaars hebben 

daarbij belang. Het uitzicht van een wijk is immers mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van een 

woning voor potentiële kopers. Dat gaven heel wat vastgoedmakelaars bij de interne bevraging zelf 

aan.  

De Vlaamse vastgoedmakelaardij is dus zeker gewonnen voor een aanpak die het straatbeeld van de 

Vlaamse steden en gemeenten kan beschermen. Net daarom hecht CIB Vlaanderen belang aan de 

beleidsaanbevelingen die na interne bespreking binnen de sector zijn opgesteld. 

 

3 BELEIDSAANBEVELINGEN RICHTING DE OVERHEID 

DE VLAAMSE OVERHEID 

Een belangrijk maar vaak vergeten aspect rond de discussie over de prominentie van de 

publiciteitsborden van de vastgoedmakelaars in het straatbeeld is de impact van de Vlaamse 

regelgeving. De voorbije jaren werden vanuit diverse beleidsdomeinen stelselmatig nieuwe 

informatieplichten opgelegd, die elk op de één of andere wijze vertaald dienen te worden in een 

aanduiding of een symbool op het bord. Het gaat onder meer om allerhande informatie betreffende 

de ruimtelijke karakteristieken van het pand (krachtens de bijzondere informatieplicht VCRO), de 

EPC-verplichtingen, de watertoets, de huurprijs en de huurlasten, binnenkort de informatieplicht 

onroerend erfgoed, … 

De sector is zeker niet gekant tegen deze informatieplichten gezien deze een meer voldragen 

bescherming van de consument beogen. Maar de overheid moet er zich van bewust zijn dat 

verplichtingen inzake de publiciteit noodzakelijkerwijs een impact hebben op het formaat van de 

immoborden. De informatie moet immers op een leesbare wijze worden weergegeven : elke nieuwe 

verplichting riskeert dus het formaat van de borden te verhogen. 

Door het cumuleren van de vereisten om diverse informatiestromen in de publiciteit te vermelden 

zijn de immoborden verworden tot een preferentieel informatiekanaal voor allerhande noodzakelijke 

informatie over het goed terwijl de ruimte daarvoor niet voorhanden is en elke logica ontbreekt. 

Vaak moeten afkortingen of symbolen worden gehanteerd die voor de consument totaal 

onbegrijpelijk zijn. Er is ook absoluut geen eenvormigheid in de wijze waarop de informatie moet 

worden vermeld.  

De immoborden verliezen door dit alles compleet hun oorspronkelijke functionaliteit, zijnde een 

eenvoudige aanduiding dat het goed te koop of te huur staat en een verwijzing naar de persoon of 

instantie bij wie men terecht kan voor verdere informatie. Deze situatie is allesbehalve ideaal, voor 

de consument, de vastgoedmakelaar én de overheid. 

Er is zonder meer nood aan een fundamenteel en overkoepelend debat over een uniformisering 

van de informatieverplichtingen én over een kritische herwaardering van de rol van de publiciteit. 

Bij voorkeur zou het bord daarbij teruggebracht worden tot de oorspronkelijke functionaliteit, 
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zijnde de aanduiding dat het goed te koop of te huur staat, met verwijzing naar de instantie bij wie 

men alle verdere informatie kan bekomen. Bij eenvoudige opzoeking of navraag kan de consument 

volledig geïnformeerd worden over alle relevante aspecten. Heden hanteert de sector reeds een 

systeem van uitgebreide informatieverstrekking in elektronische zoekertjes, op de eigen website 

van het kantoor en worden uitgebreide verkoopdossiers op het kantoor van de vastgoedmakelaar 

ter beschikking gesteld van de consument. 

De sector is vragende partij om hieromtrent met de Vlaamse overheid constructief het gesprek aan 

te gaan. 

DE LOKALE OVERHEDEN 

1. KIES VOOR OVERLEG 

 

De sector van de Vlaamse vastgoedmakelaardij is graag bereid om met de lokale besturen in overleg 

te treden om zodoende een overlegde en structurele oplossing te vinden. Dat geldt voor elk relevant 

thema, waaronder dat van de immoborden. In antwoord op de bezorgdheden van de stad Oostende 

heeft CIB Vlaanderen de in deze nota uitgewerkte beleidsaanbevelingen geformuleerd. CIB 

Vlaanderen meent dat dit resultaat illustreert dat een benadering via overleg tot mooie resultaten 

kan leiden. De sector wil de lokale besturen dan ook oproepen om te kiezen voor overleg en niet 

zomaar over te gaan tot het instellen van nieuwe regels of reglementen. De vastgoedmakelaar is en 

blijft een ondernemer die bijdraagt tot de lokale economie. Als ondernemer verdient de makelaar 

steun en mag hij – zeker wanneer de sector zelf met oplossingen komt – niet bedolven worden onder 

allerhande regels. 

2. KIES VOOR UNIFORMITEIT 

 

Een tweede nadeel van lokale regelgeving is de diversiteit aan verplichtingen die er onherroepelijk 

het gevolg van is. Niemand is gewonnen bij een disparaat landschap van lokaal verschillende regels 

waarbij niemand door het bos de bomen nog ziet. Vastgoedmakelaars zijn vaak in diverse gemeentes 

actief en moeten als ondernemers andere prioriteiten hebben dan het identificeren van een 

overdaad aan lokaal verschillende regels. Ook daarom is kiezen voor een overlegde oplossing het 

beste antwoord : het garandeert een minimale mate aan uniformiteit en laat alle partijen toe zich te 

concentreren op de kerntaken. 

Op heden worden op lokaal vlak niet alleen inhoudelijk divergerende regels opgelegd omtrent o.a. 

het formaat van immoborden, de plaats van bevestiging, etcetera; deze regels worden ook in 

verschillende documenten en op verschillende plaatsen vastgelegd. Zo zijn er in verschillende 

gemeenten bijvoorbeeld regels in een algemene of specifieke bouwverordening, een algemeen of 

specifiek politiereglement (GAS) en zelfs fiscale reglementen. Dat maakt het voor de sector bijzonder 
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ondoorzichtig en moeilijk te ontwaren welke regels waar van toepassing zijn. Uniformiteit moet 

daarom het streefdoel zijn. 

3. HET IMMOBORD ALS RECLAME 

 

Het publiciteitsbord voor de te-koop of te-huurstelling is geen gewoon uithangbord zoals dat van een 

handelszaak of een aankondiging. Het heeft een uitgesproken eigen vorm en eigen functionaliteit. 

Ingevolge de informatieverplichtingen van de Vlaamse overheid moet het bord op diverse vlakken 

informatie verstrekken aan potentiële kopers. Dit alles maakt dat deze vorm van publiciteit niet 

zomaar als reclame kan worden bestempeld. Nochtans gebeurt dat vaak, in het bijzonder in 

allerhande gemeentelijke reglementen, waaronder een aantal fiscale. De vastgoedmakelaardij wil de 

gemeenten oproepen om de eigenheid van de publiciteitsborden voor de te-koop en te-huurstelling 

te erkennen.  

Specifiek willen de vastgoedmakelaars de gemeenten erop wijzen dat zij niet in staat zijn een 

reclameloos bord te maken. Krachtens art. 21 van de bij KB vastgelegde plichtenleer is de 

vastgoedmakelaar verplicht in alle advertenties die zichtbaar zijn voor het publiek duidelijk te maken 

dat het om een advertentie van een erkend vastgoedmakelaar gaat. De vastgoedmakelaar moet 

daartoe op de informatieborden (of elk andere promotiemiddel) minstens melding maken van zijn 

naam of zijn handelsbenaming. Het is de vastgoedmakelaar aldus deontologisch niet toegestaan te 

kiezen voor een ‘reclameloos’ bord. Vanuit deze optiek is het logisch dat de makelaar in het kader 

van een duidelijke en consistente communicatie naar zijn/haar klanten gebruik maakt van het logo 

en de huisstijl. 

Ook voor de consument blijven de publiciteitsborden van wezenlijk belang. Cijfers aangebracht door 

diverse vastgoedkantoren wijzen uit dat nog steeds heel wat kopers voor het eerst weet krijgen van 

de te-koop of te-huurstelling van het uiteindelijk aangekochte pand via de borden. Weliswaar zal een 

aankoop slechts plaatsvinden na een grondig onderzoek van het pand via het verkoopdossier 

toegevoegd aan een elektronisch zoekertje, raadpleegbaar op de website of opvraagbaar bij de 

vastgoedmakelaar. 

 

4 BELEIDSAANBEVELINGEN RICHTING DE SECTOR 

NALEVING WETTELIJK KADER 

De Vlaamse regelgeving, zoals vastgelegd bij het BVR van 16 juli 2010, bepaalt dat 

publiciteitsinrichtingen dienende voor de bekendmaking van de verhuring of verkoop niet 

vergunningsplichtig zijn indien zij kleiner zijn dan 4m² en ten laatste 14 dagen na de verhuring of de 

verkoop worden verwijderd. De vastgoedmakelaar die deze regels niet opvolgt, maakt zich schuldig 

aan een stedenbouwkundige overtreding en kan hiervoor worden vervolgd. Dit is het 

overkoepelende regelgevende kader. 
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Na aftoetsing bij de leden en interne bespreking bleek dat deze bepalingen binnen de sector 

onvoldoende gekend zijn. Nochtans zouden met het naleven van deze regels de voornaamste 

problemen reeds kunnen worden opgelost. Een betere kennis van de regelgeving binnen de sector is 

dus een logisch aanknopingspunt. In het kenbaar maken van het wettelijk kader, ligt een belangrijke 

taak weggelegd voor CIB Vlaanderen als beroepsorganisatie, met name informeren en sensibiliseren.  

CIB Vlaanderen attendeert – na bespreking in de daarvoor samengeroepen stuurgroep – de leden 

op de vigerende wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening en roept op deze onverkort na te 

leven. Daartoe is vereist dat  

 Een vergunning wordt aangevraagd voor publiciteitsinrichtingen > 4m² 

 Publiciteitsinrichtingen binnen de twee weken na verkoop/verhuur worden verwijderd 

 

Aansluitend neemt CIB Vlaanderen kennis van de ergernis die blijkt te bestaan omtrent het zonder 

toestemming aanbrengen van pijlen op het openbaar domein om potentiële klanten de richting te 

wijzen naar een bepaald pand dat te koop of te huur staat. De bezwaren die geuit werden rond de 

verkeersveiligheid en de vervuiling van het openbaar terrein zijn redelijk en aanvaardbaar. Daarom 

roept CIB Vlaanderen de Vlaamse vastgoedmakelaars op om enkel met toestemming pijlen aan te 

brengen op het openbaar terrein. 

KB VAN 12 JANUARI 2007 : GEEN GESCHREVEN OPDRACHT MET 

CONSUMENT – GEEN PUBLICITEIT 

Sedert het K.B. van 12 januari 2007 (ook wel K.B. Freya genoemd) inzake het gebruik van bepaalde 

bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, moet de 

bemiddelingsopdracht van een vastgoedmakelaar met een consument verplicht het voorwerp 

uitmaken van een geschrift. Indien de vastgoedmakelaar niet beschikt over een geschreven opdracht 

en bijgevolg niet ageert overeenkomstig een wettelijke verplichting, is het voor CIB Vlaanderen ook 

logischerwijs niet toegestaan publiciteit te voeren.  

 

Een makelaar dient voor een opdracht met een consument over een geschreven opdracht te 

beschikken. Wanneer deze niet voorhanden blijkt, kan hij of zij geen publiciteit voeren. 

 

Uiteraard blijft de vastgoedmakelaar de vrijheid behouden om  geen geschreven overeenkomst te  

sluiten, wanneer deze niet valt onder het toepassingsgebied van het KB van 12 januari 2007. In dat 

geval blijft publiciteit wel mogelijk. 

BEPERKINGEN IN AANTAL 

Naast de algemene Vlaamse stedenbouwkundige regels kunnen de steden en gemeenten eigen 

regels opleggen via stedenbouwkundige verordeningen/politiereglementen/GAS reglementen. Deze 

regels richten zich bijvoorbeeld vaak op het maximale formaat dat mag worden gebruikt of op het 
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uitsteken van bepaalde borden (bijvoorbeeld haaks op de gevel staande), doch evenzeer op het 

maximaal aantal borden.  

Om uniformiteit te realiseren en te vermijden dat gemeenten regelgevend moeten optreden wil CIB 

Vlaanderen de Vlaamse vastgoedmakelaars wijzen op volgende best practices :  

 In principe zou één bord/affiche per gevel per kantoor moeten kunnen volstaan; hierbij 

dient evenwel imperatief te worden nagegaan of een lokaal reglement niet in nog 

stringentere bepalingen voorziet;  

 Indien het een co-exclusieve opdracht betreft waarbij aan meerdere makelaars op 

hetzelfde ogenblik gezamenlijk een opdracht wordt toevertrouwd, wordt aanbevolen te 

werken met één gezamenlijk bord. Bij nieuwbouw blijkt deze werkwijze meer en meer 

ingang te vinden. De stuurgroep raadt ook voor bestaande gebouwen een dergelijke 

werkwijze aan; 

BEPERKINGEN IN TIJD 

Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen regelgevend op te treden om te verhinderen dat 

publiciteitsinrichtingen lang na de verkoop of de verhuring blijven hangen. Om te vermijden dat 

gemeenten op dit vlak repressief moeten optreden verwijst CIB Vlaanderen naar de 

beleidsaanbeveling rond het respecteren van het wettelijk kader. Daarin is voorzien dat immoborden 

binnen de twee weken na de verkoop of de verhuring moeten worden verwijderd. CIB Vlaanderen 

herhaalt het belang van deze aanbeveling. 

 Krachtens het wettelijk kader moeten publiciteitsinrichtingen voor de te-koop of te-

huurstelling binnen twee weken na de verkoop of de verhuring worden verwijderd. 

V-BORDEN MOGEN NIET HINDEREN 

In een aantal gemeenten bestaan bezorgdheden rond het gebruik van V-borden. Deze bezorgdheden 

lijken voornamelijk te draaien rond de vrees dat het uitsteken van de borden kan resulteren in 

belemmeringen voor de openbare veiligheid of de veilige doorgang van voetgangers en fietsers. De 

stuurgroep en CIB Vlaanderen willen de vastgoedmakelaars daarom aanraden in deze de nodige 

voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het kan niet de bedoeling zijn dat V-borden overdreven ver 

uitsteken en daardoor een gevaar gaan vormen voor de veiligheid. V-borden zijn een aanvaardbare 

vorm van publiciteit op voorwaarde dat deze op de meest efficiënte wijze worden bevestigd.  

 V-Borden mogen geen belemmering vormen voor de openbare veiligheid noch de vlotte 
en veilige doorgang van voetgangers, fietsers etcetera in het gedrang brengen. 
 

REGLEMENTEN MEDE-EIGENDOM/HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
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In het kader van mede-eigendom kan het aanbrengen van uithangborden gebonden zijn aan de in 

het reglement van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement gestipuleerde voorschriften. 

Deze voorschriften kunnen zowel betrekking hebben op de gemeenschappelijke als op de privatieve 

delen. Indien geen voorschriften in het reglement van orde zijn opgenomen worden deze niet zelden 

in een later stadium aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. 

Wat de gemeenschappelijke delen betreft, beschikt de mede-eigenaar over het recht de 

gemeenschappelijke delen te gebruiken voor de accessoire behoeften van het privatieve gedeelte. 

Daaronder wordt traditioneel begrepen dat de mede-eigenaar aanplakbiljetten en uithangborden 

kan aanbrengen op de gemeenschappelijke delen, voor zover deze relevant zijn voor het 

privégedeelte. Hierbij is de mede-eigenaar evenwel gebonden aan de bepalingen van het reglement 

van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement dat in deze zowel een verbod als bepaalde 

beperkingen kan opleggen.  

Het reglement van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement kan eveneens regels 

vastleggen voor het plaatsen van uithangborden op de privatieve delen. De algemene vergadering 

kan zich immers uitspreken over het uitzicht van het gebouw. Sommige verenigingen van mede-

eigenaars leggen verregaande regels op, gaande van de stevige bevestiging van de borden (om geen 

schade te veroorzaken aan derden), een beperking van het aantal (één of twee borden) tot regels 

omtrent het formaat. Soms wordt de syndicus in deze de bevoegdheid verleend om een model op te 

stellen of nadere regels vast te leggen. 

In sommige mede-eigendommen wordt duidelijk gekozen voor een verbod op het aanbrengen van 

affiches in de inkomhal en/of op andere plaatsen binnen de gemeenschappelijke delen.  

Veel frequenter is evenwel dat de aanplakbrieven of affiches inzake de te-koop of te-huurstelling wel 

toegestaan zijn, doch dat een aantal regels/beperkingen worden opgelegd. Een veel voorkomende 

bepaling laat het aanbrengen van aanplakbrieven inzake de te-koop of te-huurstelling in de inkomhal 

of de gemeenschappelijke delen toe maar verleent aan de syndicus het voorrecht om de afmetingen 

van deze aanplakbrieven vast te leggen en om de plaats te bepalen waar deze mogen worden 

opgehangen. 

Bij interne bespreking is gebleken dat er een belangrijk verband bestaat tussen vastgoedmakelaars-

bemiddelaars die verantwoordelijk zijn voor de promotie bij de te-koop of te-huurstelling en de 

syndicus die toeziet op de naleving van het reglement van mede-eigendom. Dientengevolge 

formuleren de stuurgroep en CIB Vlaanderen volgende aanbevelingen : 

 Ten opzichte van vastgoedmakelaars-bemiddelaars : De bepalingen voorzien in 

reglementen van mede-eigendom/huishoudelijke reglementen verwoorden de wensen 

van de meerderheid van de mede-eigenaars en dienen te worden nageleefd. 

 Ten opzichte van de beheerders/syndici : Het is van belang te vermijden dat de 

bepalingen van het reglement de goede en succesvolle te-koop en te-huurstelling niet 

verhinderen. De syndicus doet er goed aan de mede-eigenaars te waarschuwen dat 

promotie een wezenlijk bestanddeel is van een succesvolle verkoop of verhuring en dus 

ook in een later stadium in het belang van elke individuele mede-eigenaar kan zijn.      

 

Er zijn problemen in de praktijk vastgesteld met reglementen van mede-eigendom/huishoudelijke 

reglementen waarbij te detaillistisch beperkingen worden vastgelegd; wanneer deze beperkingen 
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dan naderhand in het nadeel blijken te werken van welbepaalde eigenaars (vooral op hoger gelegen 

verdiepingen), krijgt men deze nog moeilijk aangepast.    

Te detaillistische/strenge reglementen zijn bijgevolg niet aangewezen teneinde de verkoopbaarheid 

of verhuurbaarheid niet in het gedrang te brengen. Tegelijkertijd heeft de mede-eigendom het recht 

toe te zien op het uitzicht van het pand en aldus bepalingen op te nemen die excessen voorkomen. 

CIB Vlaanderen wil in deze de taak op zich nemen om na aftoetsing bij zowel bemiddelaars als 

beheerders een standaardclausule op te stellen die een compromis kan vormen tussen de 

bezorgdheden van beiden. 

 

5 UITLEIDING 

De interne problematiek binnen bepaalde mede-eigendommen rond publiciteitsinrichtingen lijkt 

haast een microscopisch beeld van de bezorgdheden die bij gemeenten en vastgoedmakelaars meer 

algemeen spelen. Altijd staan het uitzicht van de gemeente enerzijds en de vlotte verkoop en 

verhuur anderzijds centraal. Voor de gemeenten is de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 

wijken cruciaal en dat standpunt kan op heel wat sympathie rekenen bij de vastgoedmakelaars. Zij 

hebben immers belang bij goed gelegen en aantrekkelijke panden om te verkopen en te verhuren. 

Tegelijkertijd mag er ook geen sprake zijn van een plotse regeldrift. Een te-koop of te-huurbord is 

bovendien niet zomaar reclame maar een belangrijke tool die een blijvende rol vervult in het vlot 

functioneren van de woningmarkt. 

Een beleidsdocument dat beide standpunten respecteert, is dus noodzakelijk. CIB Vlaanderen hoopt 

daartoe een aanzet te hebben geboden. Mits naleving van de diverse aanbevelingen in dit document 

zal wellicht een groot deel van de problematiek verholpen kunnen worden, zonder bijkomende 

regels. Om dat doel te bereiken wil CIB Vlaanderen in elk geval constructief blijven overleggen en zal 

zij sector én overheid blijvend sensibiliseren. 


