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Engagementen vastgelegd in Charter voor Duurzame Samenwerking

Overheid en vastgoedsector maken concrete afspraken voor
duurzame samenwerking
De overheid en de vastgoedsector hebben vandaag een weinig gezien statement gemaakt
wat samenwerking betreft. De Regie der Gebouwen, de Confederatie van Immoberoepen
(CIB) en diverse andere partners uit de vastgoedsector hebben zo een charter ondertekend
met concrete en tastbare engagementen voor een duurzame samenwerking. Er worden
afspraken gemaakt rond gedragsregels en werkmethodes, maar ook rond
fraudebestrijding, concurrentieregels, edm.
De Regie der Gebouwen en de betrokken sectoren willen met dit charter samenwerken als
gelijkwaardige en onafhankelijke immo- en bouwpartners, rekening houdend met ieders
verantwoordelijkheden. Samen hebben ze vooral één doel voor ogen: zo goed mogelijk
samenwerken. In het charter verduidelijkt de Regie der Gebouwen onder meer de eigen
interne gedragsregels en werkmethodes. De privé-partners beloven op hun beurt aandacht
te hebben voor thema’s als integriteit, het naleven van de reglementering en de
concurrentieregels, het correct omgaan met vertrouwelijke informatie, enz.
De strijd tegen corruptie en fraude is een uitgesproken aandachtspunt binnen het charter.
Zo wordt duidelijk het engagement genomen om de aanbestedings- en aankoopactiviteiten
uit te voeren in overeenstemming met de hoogste ethische en professionele normen om
corruptie en fraude actief te bestrijden. Ook rond de uitvoering van projecten worden een
aantal specifieke klemtonen gelegd, bijvoorbeeld wat de veiligheid en de gezondheid op de
werf betreft. De partners zullen erover waken dat de veiligheidscoördinatie nageleefd wordt
tijdens de uitvoering van de werf, maar ook bij het onderhoud en het gebruik van het
gebouw achteraf. Op het vlak van de omgang met de buurtbewoners wordt er dan weer
gezamenlijk ingezet op tijdige informatie, enz.
Belangrijk is dat het charter geen dode letter blijft. De Regie der Gebouwen zal dan ook
kiezen voor opdrachtnemers die de ethische, maatschappelijke en ecologische standpunten

De Vlaamse Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) is de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars. Naast vastgoedmakelaars
vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten er onderdak. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed
actief is.
CIB Vlaanderen • Kortrijksesteenweg 1005 • 9000 Gent • 09 222 06 22 • info@cib.be • www.cibweb.be

van het charter onderschrijven. De opdrachtnemers kunnen zich hiervoor engageren door
een ondertekend exemplaar van het charter toe te voegen aan hun kandidaatstelling en/of
offerte voor opdrachten van de Regie der Gebouwen.
De organisaties die het charter vandaag ondertekenden zijn de Confederatie van
Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen en CIB België), het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars (BIV), de Vlaamse architectenorganisatie NAV, de Vlaamse Raad van de
Orde van Architecten, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), , de Confederatie
Bouw, de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (BVA), Bouwunie,
FAB, ADEB-VBA, de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus (ORI) en de
federatie van de technologische industrie (Agoria).
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