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Een huis kopen of huren wordt
steeds duurder. Ook in OostVlaandêrenis dat het geval. Om
deze problematiekte bekijkenen
oplossingen te zoeken, organiseert de Confederatievan lmmobiliënberoepen (ClB) vrijdag 30
novembereen groot congres.Wj
gingen alvastpraten met Hendrik
Nelde, voorzitter van CIB OostVlaanderen.
Wie op zoek is naar eenhuis, kan
er ongetwijfeld over mee praten.
De prijzenvan bouwgronden,huizen en appartementenswingende
pan uit. En de huurprijzenvolgen
deze trend. Hendrik Nelde verwacht niet meteeneenommekeer.
"De prijs van appartementen
stagneerten in Gent wordt eenaantal
bouwprojectenuitgesteldomdat
men een overaanbodvermoedt.
Maar een daling van de prijzen
verwachtik niet. Kwalitatievehuizen met een tuintje zullen'ongetwijfeld nog duurder worden,
want de vraag is bilzondergroot.
De prilzenzijn de voorbijejaren
sterk gestegen,maar in vergelijking met anderelandenscorenwe
nog zeerredelijk." De CIB-voorzitter wijst ook een probleemop

't/ergoedingmakelaar
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Omeenkopertezoekenvooreenwoning,ontvangteenmakelaar
Heneencommissie,
doorgaans
drieprocentvandeverkoopriis.
wijsteropdatdit
vanCIB-Oost-Vlaanderen,
drikNelde,voorzitter
wordt5 tot 7 procentgevraagd.
bijzonder
weinigis."ln Frankrijk
ende
Publiciteit
makenom hetpandaante biedenkostveelgeld
geworden.Bovenverkoopstransactie
zelfis veelingewikkelder
demakelaars
alsenigesectorin Belgiëhet"no cuÍe,
dienhanteren
nopay-systeem",
waardoordeverkoper
alleendientte betalenals
verkochtwordt.Derrakelaarloopt
zijneigendomdaadwerkelijk
heelgewoon
datzolnveellanden
ishetdaarom
dusgroterisico's.
weldeverkoper
alsdekopereendeelvandecommissie
betaalt.lk
pleitervoordat de sectorhiereensovernadenkt."

in debat
ClB-makelaars

Hendrik Nelde verwacht níet meteen een ommekeerin de príjzen.
"Men is
de huurmarkt.
steeds
minder bereidom eeneigendomte
kopen om het daarnate verhuren.
Enerzijdsomdatde woningprijzen
stijgenen ook renoverenerg duur
is, maar ook omdat de overheid
steedsmeer verplichtingenoplegt.
Zo bepaaltde nieuwehuurwetgeving dat nog maar twee maanden
borg mag gevraagdworden en die
kan dan ook nog eensgespreidbetaald worden. Dit geeft de eige-

naar nog minder zekerheidom
zijn pand in degelijkestaat terug
te krijgen. Het gevolgvan dit alles
is dat er steedsminder woningen
te huur worden aangeboden.Bij
een huurderswisselbesluitenontmoedigdeeigenaarsimmers vaak
te verkopen, met alle gevolgen
vandienvoor wie op zoekis naar
een huurwoning. De overheid
moet dringend maatregelennemen." íVDV)

Bouwen, verbouwen, een woning
kopen of verkopen,gaat niet over
een nacht ijs. De laatstejaren zijn
prilsstijgingen
vooraldegevoelige
in
dezesectorvoelbaarin onzeportefeuille. Dezeprijsstijgingenbaren
nietalleendeconsumentkopzorgen,
maar ook de andere betrokkenen
zoekensteedsnaarde bestbetaalbare oplossing.Hoofdrolspelersin dit
verhaalzijn de vastgoedmakelaars.
Aanstaandevrijdag 30 november
organiseertCIB, de grootstebelangenvereniging
van makelaarsin ons
land, een congresrond het thema
'Hoe wonenbetaalbaartehouden ?'
in het CasinoKursaalin Oostende.
In de voormiddagstaanworkshops
op het programma.Dezebehandelen uiteenlopende
onderwerpenvan
het vak. In de namiddaggaan ver-

schillendetenorenvan de Vlaamse
en federalepolitiek met elkaar en
met het publiek in debat over het
centralethema.VIT-journalist Johny Vansevenantleidt het gesprekin
goedebanen.Vlaamsminister-president Kris Peeterszorgt voor het
slonvoord.(Foto VRT)

lohny Vansevenant.

