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Er zijh makelaars op allerlei gebied, zóals in koffie,
tabh( vezekeringen en vastgoed. De vastgoed-
makiilàar is, zelBtandige of gemandateerde van
een ióchtspersoon, een gespêcialiseed dieÉst-

'kleiire Èeurscràsh en de-recessie van vorig jaar en de daannee'gepaarde
rend goed, en anderzijds dc gedaalde ÍegiíratiêrcGhten, die zonder twiifel
kennel,-op de verkoop' ku-n:"1'.*: stefte.n aa1 i"Fti:t:ll ,l_llblt:l:

waarschijntijk de gehelc econornie er een sfrrkie beter
Eclrbn de.wctgerer naalt het er nict rnakkeliikcr op. Stêêd3 rne€? uêtten ên
or irqfefff*etdá. sitiÍic3.en naken van onroerendc goedêt€n eên complexere

aari noeten noodgedwongen specialireren: Projectontwikkeling'
pdvatief bciecr, vcrhurirgen en reÍkoPên van ontoerunde gocdcren

vastg(|dE .tidcntèl; stad' of landgocderen'.'.1. En nct oln dêzê

Wat is een erkend vastgoedmakelaar ?

De erkenning van de vastgoedmakelaar is
tweeledig, namelijk : i
Enezijds zijn dê titels "ERIGI{I} VAsÏGOED-
IIAKELAAR" en "STAGIA|n'VASTGOED-

 AKELAIIR" beschermd. En anderzijds zijn

is een makelaar ?

ic ven de àotadi is Yoorheel rjt nenren duidetiitc verliiden van dc akb en alle
rblEngen Lv.n;jhct fetrà'fÍende onrtËrend gocd"Dc nakalaar echter krijgt door
rr hct B.l.V.;: (Scroepsinstituui vór Vastgoedrnaketaars| lrtds tneeÍ

*t"t ntàóbidád.

, die uiteenlopende materies beheeÍt zoals



àkiiirtËitên bdíiheiriidi nBern iddelen
en ruimtelijke ordenin!, boekhouding, met het oog .op de verkoop, aankoop, ruil,

schattingen, kredietventrekking, verhuring of afttand van onroerende goederen,
onroerende ÍechtgÍ_ of handelsfondsen. Beheer: : - :  _ '

táà[ om, als ónafhankglijke en ,r. van goedqrehlen.interbepaald'héf beheei.!a4
persoon,. té" bèniiddélenr óf te àd- :- onrdnindè goedercn in mèdeeigendqm (sy.4{q)'

zonder zelf partij te zijn in de tnnsactie.

zijn al teveel mensen,
geen makelaar zijn, of de titel van
laar misbruiken. De Confedentie

van Belgie (ClB),
die zich vrijwillig

strikte rcgels van deontologie
kunnên slechts effectief lid
e-pedode en na het bewijs
v4n. een gedegen beroeps-

aangevuld woÍdt. met voort-

in voor een wettelijke
zodat elke makelaar dezelfde

Confederatie van lmmo-
Belgie (ClB), de meest

van de vast-
tot haaÍ plicht er op te wijzen
van de immobilienberoepen
statuut hebben dat nee*omt

erkenning van hun beroeps-
ln tegenstelling tot de situatie van

Koninklijk Besluit, dat op 13 oktober
in het staatsblad versóeen, is het op heden

meer mogefijk zich zomaat in de vastgoed-
te vestigen. Er zijn een aantal wettelijke

l i ngen ,  waardoor  a l l e  commerc ie le
van de sector binnen een stÍeng

kader hun beslag kdjgen. Nu
wettelijk statuut gerealiseerd werd, wordt een
ijs van beroepse*enriing nodig en wordt aan

de kandidaat-profeisionelen het doorlopen van
een stage-peíiode opgelegd. Deze opleiding,
samen met de verplichte bijscholing, zal zorgen

lvoor een nieuwe generatie vertrouwenswaardige

Een e*enf,Íastgoedmakelaar is stèeds een
zelfstandige: of een gemandateerde van een
rechtspersoon," ledere vastgoedmakelaar is
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn beroeps-
daden. Een bepepsaanspnkelijkheidsvenekering
is voor iederc vaslgoedmakelaar verplicht, zoals
dit reeds lang vèrplicht is voor alle bij de CIB
aangesloten makelaars. Er is een Tuchtcollege met
verregaande uitsluitingsbevoegdheden. Voor de
praktijk houdt dit in dat ieder professioneel
makelaar die zich aan bedrieglijke praktijken te
buiten gaat, definitief zal kunnen uitgesloten
worden. Wat betekent de e*enning van de
vastgoedmakelaaÍ vool de consument ?

De erkenning vàn de vastgoedmakelaaí betekent
dat iedere vastgoedmakelaar die het beroep van
vastgoedmakelaaÍ op een wettelijke wijze wil
uitoefenen. zich moet aansluiten bij het Beroept
institnut van de Vastgoedmakelaars, B.l.V. Het is
de taak van het B.l.V, om de nalwing van de
deontologie te waaÍboÍgen. ConcÍeet wil dit
zeggen dat de vastgoedmakelaar die zich deze
deontologie niet volgt kan aangeklaagd worden
bij het B.lV. Het B.l.V. is dan bij machte om
sancties te nemen tegen deze vastgoedmakelaar
tot zelfs het verbod om het beroep van
vastgoedmakelaar nog uit te oefenen.

en kundioe makelaars.
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