
lmmo-TV op internet
De Confederotie von lmmo-
biliènberoepen (ClB), met
duizend kontoren-leden de
grootste beroepsvereni ging
von vostgoedmokeloors in
Vloonderen, wil binnenkorl
een themokonool lonceren
op internet met doorin het
oonbod ,ron de mokeloors,
opleiding, moor ook de
voorstelling von nieuwe
enquêtes en tendensen uif
de vostgoedmorkt.

Dat wos één van de init iatielen die
CIB in Gent loorstelde. bij de opc-
ning van een nieuw geb0uw roor
de beroepsr  e ren ig ing .  CIB ver -
hu isdc  van he t  huurpand in  hc t
Maaltecenter. naar een intussen ge-
renoveerde vilh ran dc Kortrijkse-
steenweg. Minister !an Staat Willy
De C lercq  deed he t  open ings-
urxrrdje bij de inhuldiging.

lmagoprobleenl

CIB kondigde tegeli jk ook de..t lag
van de vastgoedrnakelaar" aan. een
nieuw init iatief dat jaarli jks zou
plaatsvinden en het publiek ver-
trouwd moet maken met de wer-
king ran de malelaar. de koslpri.is.
cnzovoort- De sector kamPt lm-
nrers met een imagopÍobleem en
krecg daan'oor al op zijn donder
van minister van Consumentenza-
ken Freya Van den Bossche.
CIB reageerde met  een webs l te
www.freyll iegt.be. mair werkt in-
tussen ijverig mee aan nieuwe wet-
geving die het beroeP beter moet
reguleÍen.
..Wij wil len zelfs verder gaan dan
de minister. en stellen loor geen
KB maar een wet ncer te le88en".
aldus CIB-r' ixrrzit ler Luc Machon.
Het CIB pleit ook voot een mint-
maal lastenboek. $aaraan de make-
laar moet voldocn. en een oplos

> Enkele bestLruÍseden van de Conlederalie van lmrnob enbeÍoepen

sing voor de .,valse hoedanigheid'.
Makelaars doen zich dan voor als
een geïnteresseerde koPer en Pro-
beren zo panden in portefeuille te
kri jgen die een eigenaar l iever zelf
aan de man wilde brengen. ..Wij
wil len meewerken aan structuren
die dergelijke praktijken onmoge-
li jk maken". aldus Machon.
Voorts pleitte CIB nog voor een
verplichte beroepsaansprakeli jk-
heidsverzekering - gekoppeld aan
het Iidgeld - en verplichte vor-
mlng .


