
Expert Vastgoed 

Wat houdt de functie van expert vastgoed concreet in? 

Als expert vastgoed coördineer en ondersteun je het vastgoedteam van de afdeling en sta je zelf ook 
mee in voor de juridische kant van vastgoedontwikkelingen en complexere dossiers.  
Het vastgoedteam zorgt voor de correcte juridische opmaak en afhandeling van de meest diverse 
vastgoedcontracten zoals huur, bruikleen, concessies, erfpacht en opstal, aan- en verkoop, 
erfdienstbaarheden en ondersteunt op juridisch vlak kleine tot grote vastgoedontwikkelingen door de 
opmaak van samenwerkingsovereenkomsten, het uitwerken van bestekken, opzetten van publiek, 
private samenwerkingen, … Uiteraard maken de financiële aspecten van vastgoed hier deel van uit. 

Wat wordt er concreet van je verwacht?: 

- Je geeft het vastgoedbeleid mee vorm met oog voor de maatschappelijke en financiële 

belangen.  

- Je zorgt voor een correcte juridische afhandeling van het vastgoedbeheer in al zijn 

aspecten. 

- Je ondersteunt de teams die instaan voor de vastgoedontwikkelingen op juridisch vlak 

door de opmaak van samenwerkingsovereenkomsten, PPS-overeenkomsten, 

verkoopsbestekken, … 

- Je werkt kaders en modellen uit voor de afhandeling van standaard dossiers. 

- Je stelt vastgoedcontracten op maat op voor niet standaard dossiers, in samenspraak met 

interne en externe stakeholders. 

- Je bent een teamspeler en werkt vlot samen met je collega’s binnen en buiten het 

vastgoedteam. 

- Je neemt deel aan overleggen en voert onderhandelingen binnen de dossiers waar jij 

instaat voor de juridische opvolging. 

- Je controleert en adviseert de dossiers van het vastgoedteam. Je bent hierbij het eerste 

aanspreekpunt voor de medewerkers. 

- Je zorgt voor de budgetopmaak en doet de opvolging hier ook van. 

- Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de sector en vertaalt nieuwe ontwikkelingen in 

concrete acties. 

Bij aanvang van je job als expert vastgoed word je verwacht te beschikken over een degelijke basis in 

vastgoedrecht. Je juridische bagage maakt dat je je op kortere termijn verder kan verdiepen in de 

materie die je nog onvoldoende beheerst door het volgen van interne en externe opleidingen en 

studiedagen. Zo voorziet Stad Genk reeds in een toelichting rond vastgoedrekenen en leren ze je de 

bijzonderheden van vastgoeddossiers van de zijde van de overheid kennen. 

Op termijn is er eventueel de mogelijkheid om binnen deze functie door te groeien. 

 


