Instituut voor de nationale rekeningen

Analyse van de prijzen
Jaarverslag 2019 van het Instituut
voor de nationale rekeningen
Deel IV. Analyse van de marktwerking voor vastgoedmakelaars in België
Prijzenobservatorium

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnr: 0314.595.348
0800 120 33 (gratis nummer)
https://economie.fgov.be
Verantwoordelijke uitgever:
Regis Massant
Voorzitter a.i. van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Meer informatie:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Peter Van Herreweghe
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Tel.: +32 2 277 83 96
E-mail: Peter.Vanherreweghe@economie.fgov.be
Internetversie

2

Inhoudstafel
Inhoudstafel.......................................................................................................................................................................... 3
IV. Analyse van de marktwerking bij vastgoedmakelaars in België ................................................................................... 4
Inleiding ........................................................................................................................................................................... 4
IV.1 Het beroep van vastgoedmakelaar in België ........................................................................................................... 5
IV.1.1 Beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar ........................................................................................ 5
IV.1.2 Contractuele verhouding tussen vastgoedmakelaar en klant.......................................................................... 6
IV.1.3 Eigendomsoverdracht ........................................................................................................................................ 7
IV.2 Reglementering ........................................................................................................................................................ 8
IV.2.1 Algemene voor- en nadelen van de reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar.........................8
IV.2.2 Restrictiviteitsindicator van de Europese Commissie – RI ............................................................................... 9
IV.2.3 Verschillen in reglementeringsgraad voor vastgoedmakelaars in België en in buurlanden........................ 11
IV.2.4 Toelichting bij die verschillen in reglementeringsgraad ................................................................................ 14
IV.3 Kosten verbonden aan een vastgoedtransactie ..................................................................................................... 14
IV.3.1 Ereloon van vastgoedmakelaars ..................................................................................................................... 14
IV.3.2 Andere kosten ten laste van de consument .................................................................................................... 17
IV.3.3 Tijd door de makelaar gespendeerd om een transactie tot stand te brengen ............................................... 17
IV.4 Economische kenmerken van de sector van immobiliënkantoren in België en de voornaamste buurlanden.... 18
IV.4.1 Belangrijkste kenmerken van de huizenmarkt in België en de buurlanden.................................................. 18
IV.4.2 Structurele kenmerken sector van immobiliënkantoren ............................................................................... 19
IV.4.3 Dynamiek van de immobiliënsector volgens het ondernemingsverloop ....................................................... 22
IV.4.4 Rendabiliteit ..................................................................................................................................................... 24
IV.5 Consumentenbescherming .................................................................................................................................... 33
IV.5.1 Consumer Market Scoreboard ........................................................................................................................ 34
IV.5.2 Problemen door consumenten ervaren bij de verkoop van een vastgoed via een makelaar - Enquête van de
Europese Commissie bij consumenten ..................................................................................................................... 36
IV.5.3 Klachten bij het BIV .......................................................................................................................................... 37
IV.6 Samenvatting .......................................................................................................................................................... 37
Lijst van afkortingen........................................................................................................................................................... 39

3

IV. Analyse van de marktwerking bij vastgoedmakelaars in België
Inleiding
Goed functionerende markten zijn van cruciaal belang voor een economie. Ze leveren de consument kwaliteitsvolle
producten of diensten tegen een correcte prijs en zetten ondernemingen aan tot meer efficiëntie. Dit geldt des te meer
voor de vastgoedmarkt, omdat de aankoop of verkoop van een onroerend goed een van de belangrijkste financiële
transacties is waarmee een consument ooit in zijn leven te maken zal hebben. Het is dan ook noodzakelijk dat op gebied van vastgoedmakelarij de consument kan beschikken over een kwaliteitsvolle dienstverlening, waarbij wordt vermeden dat dit berust op overmatige regelgeving, die de concurrentie te sterk zou inperken.
Volgens de Europese Commissie 1 is het beroep van vastgoedmakelaar in België wellicht overgereglementeerd in vergelijking met andere Europese landen en kan dit de goede marktwerking in het gedrang brengen door een ongunstige
weerslag op de concurrentie: “Op basis van de restrictiviteitsindicator van de Commissie blijkt dat de Belgische regelgeving voor,…, vastgoedmakelaars aanzienlijk restrictiever is dan het EU-gemiddelde. De belangrijkste hinderpalen zijn
onder meer opleidingseisen, verplicht lidmaatschap van een kamer, verzekeringsverplichtingen en verplichtingen op het
gebied van de ondernemingsstructuur die de investeringen beperken. Een recentelijk aangenomen wet voerde voor octrooigemachtigden nieuwe eisen in op het gebied van bescherming van de titel, verplicht lidmaatschap van een kamer
en verplichte verzekering.”
Het eerste hoofdstuk van deze analyse geeft een beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar in België. In het
tweede hoofdstuk wordt de Belgische regelgeving voor het beoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar vergeleken met de reglementering in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland), onder meer door middel van de restrictiviteitsindicator van de Europese Commissie. In hoofdstuk drie komen de kosten aan bod, die de consumenten op
zich moeten nemen als ze een beroep doen op een vastgoedmakelaar. In het vierde deel wordt de sector van de vastgoedagentschappen uit economisch oogpunt doorgelicht. Tot slot wordt in hoofdstuk vijf vanuit het standpunt van de
consument de kwaliteit van de dienstverlening in de sector nagegaan, gevolgd door de conclusie.
Om dit onderzoek te voeren, baseerde het Prijzenobservatorium zich onder andere op de door Eurostat gepubliceerde
structurele bedrijfsstatistieken, 2 maar ook op de gegevens uit de studie van de Europese Commissie over de werking
van de vastgoeddiensten voor de consument.3 Verder werd gebruik gemaakt van de Consumer Markets Scoreboard 4
van de EC om de consumententevredenheid met de dienstverlening van de vastgoedmakelaars in te schatten. Zoals
hierboven vermeld werd de restrictiviteitsindicator van de Europese Commissie gebruikt om de graad van reglementering in België en in de buurlanden te meten. Daarenboven heeft het Prijzenobservatorium verscheidene actoren in de
sector ondervraagd, waaronder het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en verschillende beroepsfederaties.
Verschillende experten van de Katholieke Universiteit Leuven werden ook geconsulteerd.

1

2019 European Semester - Country Report Belgium: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of
macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under
Regulation (EU) Nr. 1176/2011
2

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/structural-business-statistics

3

Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018, enquête bij Europese
consumenten die in de voorbije zeven jaar een eigendom gekocht of gehuurd hebben (of gepoogd hebben zulks te doen).
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/live_work_travel_in_the_eu/real_estate_services_final_report_october_2018.pdf
4

Consumer market scoreboard, editie 2018, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-markets-scoreboard_18_fr.pdf
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IV.1 Het beroep van vastgoedmakelaar in België
IV.1.1 Beschrijving van het beroep van vastgoedmakelaar
Een vastgoedmakelaar is meestal een natuurlijke persoon. 5 Hij/zij kan zijn/haar beroep uitoefenen ofwel alleen, ofwel
na oprichten van een zelfstandig agentschap, met vennoten en/of medewerkers, ofwel door zich aan te sluiten bij een
netwerk van vastgoedagentschappen. Het beroep van vastgoedmakelaar omvat in België in feite drie beroepen: vastgoedmakelaar-bemiddelaar (die als tussenpersoon optreedt in de betrekking tussen koper en verkoper of tussen huurder en verhuurder), de vastgoedmakelaar-syndicus (beheerder van de gemeenschappelijke ruimten van medeeigendommen in appartementsgebouwen of van gebouwengroepen onder gedwongen mede-eigendom) en vastgoedmakelaar-rentmeester (die op last van de eigenaar het beheer op zich neemt van goederen en immobiliënrechten
die niet vallen onder de bevoegdheid van de syndicus). Een vastgoedagent kan een of meerdere van deze activiteiten
uitoefenen.
In deze analyse wordt prioritair aandacht besteed aan vastgoedmakelaars-bemiddelaars en komt het accent voornamelijk te liggen op de aankoopmarkt van onroerende goederen tussen particulieren, ook al is het doorgaans zo dat
vastgoedagenten tezelfdertijd verkoop- én verhuurdiensten leveren. 6
De rol van de vastgoedmakelaar-bemiddelaar (hierna “vastgoedagent” of “-makelaar”) bestaat er dus in de verkoper
van een onroerend goed te begeleiden bij het bereiken van zijn voornaamste doelstelling, met name “de best mogelijke prijs halen in de kortst mogelijke tijd“.7 Daarbij proberen vastgoedmakelaars de transactiekosten gekoppeld aan
kopers en verkopers zo veel mogelijk te drukken.8 Om deze doelstelling te bereiken, bieden zij aan hun klanten met het
oog op de transactie een ruim gamma van dienstverleningen (bekendmaking, rondleidingen, inspectie en schatting van
de eigendom, algemene raadgeving aan de betrokken partijen, onderhandeling over de contractuele voorwaarden,
opstelling van de verkoopovereenkomst, maar ook verzamelen van wettelijk verplichte informatie zoals bodemattest,
energieprestatiecertificaat,…). Er dient te worden onderstreept dat de rol van vastgoedmakelaar in Europa van land tot
land kan verschillen. Algemeen genomen verleent de vastgoedmakelaar in landen waarvan het juridische systeem gebaseerd is op Romeins recht, waaronder België en zijn buurlanden, doorgaans diensten vóór de notaris (die juridische
diensten verleent als ambtenaar) tussenkomt. In andere landen (zoals Finland, Zweden, IJsland en Noorwegen) daarentegen levert de vastgoedmakelaar ook een juridische dienstverlening die normaal toegewezen is aan ambtenaren en
treedt dus op tijdens de gehele duur van het overdrachtsproces van de eigendom.
Alhoewel het de Belgische consument vrijstaat zijn of haar vastgoed met eigen middelen te verkopen, 9 wordt er in België meestal de voorkeur aan gegeven een beroep te doen op een vastgoedmakelaar. 10 Over het algemeen is het in de

5

De Belgische wetgeving die het dragen van een titel en de uitoefening van een beroep beschermd, is van toepassing op natuurlijke
personen die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep. Rechtspersonen mogen
zich eveneens inschrijven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

6

Gezien het hoge aandeel bezitters van vastgoed in België (72,7% van de Belgen waren eigenaar van de woning in 2018).

7 In andere landen is het gangbaar dat de koper van een vastgoed zich ook laat bijstaan door een vastgoedmakelaar, maar in België
gebeurt dit zelden.
8

Het toenemende gebruik van internet bij het zoeken naar een vastgoed kan worden beschouwd als een middel voor de verkopers
om de transactiekosten te verlagen, zonder daarbij noodzakelijk een beroep te doen op de diensten van een vastgoedmakelaar.

9

Er dient ook opgemerkt te worden dat ook notarissen, architecten en landmeters kunnen optreden als vastgoedmakelaar, zonder
onderworpen te zijn aan de regelgeving inzake vastgoedmakelaars (maar met hun eigen deontologie).

10

Volgens de “Woonsurvey 2018 - Wonen in Vlaanderen” lag tussen 2006 en 2010 dat aandeel op 52,8 % en steeg tot 73,3 % in
2016 (zie hierover hoofdstuk 3). Volgens een enquête van Immoweb, uitgevoerd door de vastgoedsector in 2016 heeft 34 % van de
verkopers van een vastgoed, die hebben geantwoord op de enquête, geen beroep gedaan op de hulp van een immobiliënkantoor
bij de verkoop van hun onroerend goed, 13 % heeft alleen het onroerend goed laten schatten, 11 % heeft beroep gedaan op een

5

meeste Europese landen gebruikelijk dat de consumenten een tussenkomst vragen van een vastgoedmakelaar, hoewel
dit nergens verplicht is, met uitzondering van Denemarken. Vastgoedmakelaars zijn immers over het algemeen beter
op de hoogte van de plaatselijke immobiliënmarkt en van de procedure voor een vastgoedtransactie dan de meeste
verkopers, doordat makelaars betrokken zijn geweest bij veel meer vastgoedtransacties dan hun klanten. Deze ervaring versterkt hun expertise bij een vastgoedtransactie. Daarbij komt dat de toenemende wettelijk vereiste informatie
bij een eigendomsoverdracht (bijvoorbeeld het energieprestatiecertificaat of het elektriciteitskeuringsattest) het voor
de particulier ingewikkelder maakt en voor hem nog meer aanzet om een vastgoedmakelaar onder de arm te nemen,
ook al wordt dit niet verplicht gesteld door de wet.
Volgens het door de Europese Commissie bij Europese consumenten gevoerde onderzoek, 11 heeft 55 % van de consumenten, die zich tot een makelaar hebben gewend om een vastgoed te verkopen (of te verhuren) dit gedaan omdat ze
meenden dat het dan gemakkelijker zou zijn, 42 % dat het dan vlotter zou gaan, 24 % omdat ze geen enkele ervaring
hadden in de verkoop (of verhuur) van een vastgoed, 18 % omdat ze dachten een betere prijs (of een hogere huurprijs)
te zullen krijgen en 7 % omdat een kennis het hun had aanbevolen.

IV.1.2 Contractuele verhouding tussen vastgoedmakelaar en klant
Wanneer een consument die zijn vastgoed wenst te verkopen, beslist om een beroep te doen op een vastgoedmakelaar, moet tussen beide partijen een schriftelijk contract worden afgesloten. De bedingen van het contract zijn geregeld
bij het koninklijk besluit van 12 januari 2007. 12 Met name dient in het contract de aard van de aan de makelaar gegeven opdracht, het bereik van zijn bevoegdheden, het door de consument te betalen tarief voor de opdracht, en de
loopduur van het contract verplicht te worden opgenomen. Uit het door de EC gevoerde onderzoek blijkt dat in België
contracten met een exclusiviteitsclausule vaker worden opgesteld dan in de buurlanden, waar de voorkeur uitgaat
naar eenvoudige makelaarscontracten. Wel schrijft de Belgische wetgeving voor dat dit type van contract verplicht beperkt moet blijven tot een loopduur van 6 maanden. Ook zijn er twee soorten exclusiviteit: de agentschap-exclusiviteit
(of beperkte exclusiviteit), die de eigenaar verbiedt zijn vastgoed te laten verkopen door een ander agentschap (maar
hij mag het wel zelf verkopen), en de algehele exclusiviteit, waarbij het de eigenaar ook verboden is zelf zijn vastgoed
te verkopen.

immobiliënkantoor na eerst zelf geprobeerd te hebben het vastgoed te verkopen en 42 % heeft onmiddellijk een vastgoedkantoor
ingeschakeld.

11

Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018

Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten
van vastgoedmakelaars.
12
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Grafiek 1. Verdeling van de contracttypes bij de aankoop of de huur van een vastgoed in België en in de buurlanden.
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Bron: Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018.
*Hoewel 4 % van de bevraagde Belgische consumenten heeft aangegeven geen overeenkomst te hebben ondertekend, is het van belang eraan te
herinneren dat in België de bemiddelingsopdracht verplicht in een schriftelijk contract moet zijn vastgelegd.

IV.1.3 Eigendomsoverdracht
De kenmerken van een eigendomsoverdracht kunnen verschillen van het ene Europese land tot het andere, met als
mogelijk gevolg een verschillende reglementering inzake de bij deze procedure betrokken beroepsgroepen.
Algemeen is, zowel in België als in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland), het inschakelen van een notaris
verplicht bij een eigendomsoverdracht, 13 maar het aanspreken van een vastgoedmakelaar blijft optioneel. 14 Echter zijn
er verschillen qua tijdstip van optreden. In België is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht voor de opmaak
van de authentieke akte van eigendomsoverdracht. 15 In België is het soms mogelijk dat de notaris wordt ingeschakeld
wanneer de verkoopovereenkomst wordt opgesteld. In Duitsland is het verplicht om de verkoopovereenkomst te laten
registreren door een notaris om geldig te zijn. In Frankrijk komt in de meeste gevallen de notaris aan bod bij het opstellen van de verkoopovereenkomst en het is daar niet ongebruikelijk dat de notaris eveneens de rol van vastgoedmake-

13Dit

geldt bijvoorbeeld niet voor Denemarken, Engeland of Zweden. In de meeste Europese landen is een registratieprocedure
verplicht (behalve bijvoorbeeld in Zweden). In een aantal landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen documenten of
privéakten geregistreerd worden in het kadaster, daar waar in de meeste landen van het Europese vasteland een authentieke akte,
en dus de tussenkomst van een notaris (of van een beroepsjurist), vereist is.
14Met uitzondering van

Denemarken, waar het inschakelen van een vastgoedmakelaar verplicht is.

15 Deze procedure impliceert ondermeer het uitvoeren van opzoekingen bij publieke databanken om te voldoen aan allerhande
administratieve verplichtingen, het opvragen van fiscale en sociale schulden van de verkoper, de controle van de identiteit van de
partijen, het naleven van anti-witwasverplichtingen, de handtekeningen voor echt te verklaren als ook het geven van vaste datum
en ervoor te zorgen dat de akte rechtsgeldig is bij de overschrijving op het kantoor rechtszekerheid om de tegenstelbaarheid aan
derden te waarborgen.

7

laar op zich neemt. In Nederland is de situatie vergelijkbaar met België: de inschakeling van een notaris gebeurt pas bij
het afsluiten van authentieke akte, maar niet van de verkoopovereenkomst.
Naar gelang de landen kunnen de implicaties van een verkoopovereenkomst verschillen. Een overeenkomst kan ofwel
zeer dwingend zijn, met aanzienlijke gevolgen met name op financieel vlak ofwel enkel tussen de partijen een zekere
graad van verantwoordelijkheid vaststellen, waarbij de betrokken partijen blijk geven van hun belangstelling voor het
afsluiten van de transactie. In België is een verkoopovereenkomst bindend. Van zodra er een akkoord is tussen de verkoper en de koper over het goed en de prijs is de verkoop definitief. Bovendien dient de verkoopovereenkomst als basis voor de notaris bij de redactie van de notariële akte. Het is dan ook belangrijk dat alle modaliteiten en verkoopvoorwaarden correct bepaald zijn in deze verkoopovereenkomst. De tussenkomst van een bekwame professional kan
dan ook nuttig blijken, ook al is dit niet verplicht. Het dient onderlijnd te worden dat de verificatie of redactie van zo
een verkoopovereenkomst door een notaris over het algemeen gratis is, als ze gevolgd wordt door een akte.
De verschillende nationale wetgevingen inzake aan- en verkoop van een vastgoed creëert dus een verschillend kader
voor de nationale vastgoedmakelaars, wat een verklaring kan zijn voor de meer of minder strenge reglementeringen.
In België, omwille van de vele, bij een eigendomsoverdracht wettelijk vereiste documenten, is voor de vastgoedmakelaar een grotere rol als raadgever van de consument weggelegd dan in de buurlanden. In België is de vastgoedmakelaar, naast zijn rol als commercieel facilitator bij de aan- of verkoop, de eerste in lijn voor informatie aan het publiek
(ook al is het niet verplicht om een beroep te doen op hem). Het is dan ook begrijpelijk dat dit beroep omkaderd is in
België.

IV.2 Reglementering
De benadering van reglementeringen in de immobiliënsector wisselt sterk van land tot land, onder meer als gevolg van
uiteenlopende historische tradities, van verschillen in het burgerlijk recht en in de organisatie van het beroep.
Veertien lidstaten van de Europese Unie hebben aan de Europese Commissie gemeld dat ze het beroep van vastgoedmakelaar hebben gereglementeerd. Het gaat met name om België, maar ook om Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Slovakije, Slovenië en Zweden.

IV.2.1 Algemene voor- en nadelen van de reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar
Volgens de voorstanders van de reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar kunnen strenge reglementaire
maatregelen de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument verhogen, de transacties veiliger maken, een onpartijdige service aan beide betrokken partijen van de transactie waarborgen, de administratieve lasten terugdringen,
en algemeen zorgen voor een efficiëntere immobiliënmarkt. Omgekeerd kan het ontbreken van reglementering ernstige gevolgen hebben, met name een grote schuldenlast voor de consumenten, bedrieglijke bepalingen in de koopovereenkomst, een gebrek aan kennis van de consumenten inzake het eigendomsrecht. Reglementering van de sector zou
ook fraude, witwassen van kapitaal of financiering van terreuractiviteiten kunnen worden voorkomen. 16 Volgens de
Belgische beroepsfederaties is een ander voordeel van reglementering dat oneerlijke concurrentie wordt vermeden,
voornamelijk met betrekking tot de verplichtingen inzake consumentenbescherming. 17
Volgens de tegenstanders kan een hoge graad van reglementering van de vastgoedmakelaarssector de concurrentie op
de markt beperken, en daardoor prijsstijgingen veroorzaken ten nadele van de consument, zonder hiervoor in ruil een
kwalitatief hogere dienstverlening te waarborgen. De landen waar het beroep niet gereglementeerd is, menen dat de
wetgeving ter bescherming van de consument, het burgerlijk recht en de jurisprudentie ter zake volstaan om de consument te beschermen, of verkiezen zelfregulering. 18 Weliswaar is momenteel een debat aan de gang in bepaalde landen waar geen reglementering is, zoals in Duitsland, over de mogelijkheid om opnieuw reglementaire bepalingen in te
16

Mutual evaluation of regulated professions – Overview of the regulatory framework in the real estate sector – CE 01/2015

17 Zonder legaal kader bestaat er een risico van oneerlijke concurrentie tussen de bedrijven die bijvoorbeeld geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijven (wat een risico inhoudt voor de consument) en deze die dit wel doen.
18

Mutual evaluation of regulated professions – Overview of the regulatory framework in the real estate sector – CE 01/2015
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voeren voor het beroep van vastgoedmakelaar. Het objectief van een strengere reglementering is doorgaans een betere bescherming van de consument.

IV.2.2 Restrictiviteitsindicator van de Europese Commissie – RI
IV.2.2.1 Toelichting bij de restrictiviteitsindicator
De restrictiviteitsindicator (RI) van de Europese Commissie is een maat voor de graad van reglementering binnen de
professionele dienstverlening. De indicator werd in 2016 door de Europese Commissie in het leven geroepen om in
elke lidstaat de reglementeringsgraad te meten aangaande toegang tot en uitoefening van professionele dienstverlening. De RI wordt berekend op basis van de door de lidstaten aangeleverde informatie, aangevuld met documentenonderzoek door de Europese Commissie.
Restricties en reglementeringen werden voor vastgoedmakelaars onder de loep genomen. De restricties zijn onderverdeeld in vier grote categorieën, zijnde de reglementerende benadering, kwalificatievereisten, andere toegangsvereisten en vereisten inzake uitoefening van het beroep. Deze categorieën zijn uit verschillende onderliggende variabelen
samengesteld. Voor de reglementerende benadering gaat het bijvoorbeeld om de bescherming van de titel of van (exclusieve dan wel gedeelde) voorbehouden activiteiten. Een overzicht van deze categorieën en onderliggende variabelen wordt in onderstaand schema weergegeven.
Tabel 1. Berekening van de restrictiviteitsindicator van de Europese Commissie

Restrictiviteitsindicator
Reglementerende
benadering
(gewicht 31 %)

Andere
toegangsvereisten
(gewicht 21 %)

Kwalificatievereisten
(gewicht 17 %)

- Beperkingen inzake
rechtsvorm;

- Aantal jaren opleiding en
stage;
- Verplichte aansluiting bij
of inschrijving in een
beroepsorde;

- Aantal mogelijkheden
tot behalen kwalificaties;
- Exclusief voorbehouden
of gedeelde activiteiten;
- Bescherming
beroepstitel.

Vereisten voor
beroepsuitoefening
(gewicht 30 %)

- Verplichte stage;

- Beperking van het aantal
toegekende licenties;

- Verplicht staatsexamen;
- Verplichting tot
permanente
beroepsopleiding;

- Territoriale beperkingen;

- Vereiste van
beroepservaring voor
volwaardige toegang tot
beroep.

- Vereisten inzake bezit van
aandelen;
- Beperkingen op de
gelijktijdige uitoefening van
beroepen;
- Onverenigbare
werkzaamheden;

- Leeftijdsbeperkingen;

- Stemrecht bij / toezicht op
beheer;

- Andere vereisten inzake
licenties.

- Verzekering
beroepsaansprakelijkheid;
- Tariefbeperkingen;
- Beperkingen inzake
reclame.

Bron: Europese Commissie

Voor de berekening van de indicator krijgt elke variabele eerst een score gaande van 0 tot en met 6 (0 bij geen reglementering en 6 bij hoge reglementering). Vervolgens wordt voor elke categorie een gewogen gemiddelde berekend.
De gewichten worden per type variabele door de EC bepaald op basis van de schatting van hun relatieve bijdrage tot
de graad van reglementering. Vervolgens krijgen ook de vier categorieën een gewicht toegekend. Daarna wordt de
restrictiviteitsindicator berekend als een gewogen gemiddelde van de vier onderliggende categorieën.
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IV.2.2.2 Resultaten van de restrictiviteitsindicator voor België en de buurlanden (DE, FR, NL) voor vastgoedmakelaars
In onderstaande grafiek wordt de restrictiviteitsindicator voor vastgoedmakelaars weergegeven voor België en de
buurlanden, samen met de waarde van de vier onderliggende categorieën.
Grafiek 2. Restrictiviteitsindicator 2016 voor vastgoedmakelaars in België en de buurlanden
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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Vastgoedmakelaars
Restrictiviteitsindicator
Kwalificatie-eisen
Andere toegangsvereisten

Reglementerende aanpak
Vereisten inzake uitoefening

Bron: EC en eigen berekeningen.

Volgens de RI ligt de reglementeringsgraad voor vastgoedmakelaars in België hoger dan in alle ons omringende landen,
maar ook dan in de meeste Europese landen (alleen Zweden, Cyprus en Slovenië vertonen een RI vergelijkbaar met
België). Eigenlijk bestaat er enkel in België en Frankrijk een reglementering voor het beroep van vastgoedmakelaar. In
Duitsland en Nederland werd door de indicator geen enkele beroepsvereiste aan het licht gebracht. 19 De Belgische restrictiviteitsindicator voor vastgoedmakelaars blijkt bovendien nog hoger uit te komen dan de Franse. In België geldt
immers een reglementerende aanpak, met vereisten inzake beroepskwalificatie en andere toegangsvereisten die nog
strenger zijn dan in Frankrijk. Wel zijn de vereisten voor beroepsuitoefening in België evenwaardig met de vereisten in
Frankrijk, zo blijkt verder uit de indicator. 20
19Aangezien

in Duitsland sinds 2018 een opleidingsvereiste van kracht is zou de Duitse indicator inmiddels moeten zijn gestegen.

20Twee andere indicatoren

wijzen in dezelfde richting als de restrictiviteitsindicator.

Ten eerste gaat het om de door de OESO gepubliceerde indicator ‘Product Market Regulation’ (of PMR-indicator), die een maat is
voor regelgevende belemmeringen inzake de vestiging van bedrijven en inzake de concurrentie in verscheidene sectoren, namelijk
de netwerkindustrieën, de professionele dienstverlening en de kleinhandel. Volgens de indicator voor 2018 scoort België voor vastgoedmakelaars 2,95 op 6. Zoals voor de restrictiviteitsindicator komt dit overeen met een score die voor België hoger uitkomt dan
in de buurlanden, aangezien Frankrijk 0,97 scoort, Duitsland 0,17 en Nederland 0. Overigens bedraagt de score voor de OESOlanden gemiddeld 0,87.
(https://www.oecd.org/economy/reform/indicators-of-product-market-regulation/)
De OESO werkt momenteel aan een nieuwe indicator: de ‘Occupational Entry Requirement’-indicator (OER). Het gaat om een indicator die aanleunt bij de PMR en waarvoor België, volgens de eerste resultaten, hoog scoort voor de vastgoedmakelarij.
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IV.2.2.3 Enkele kritische opmerkingen
De restrictiviteitsindicator van de EC heeft onmiskenbare voordelen. Het maakt het mogelijk de regulering van de betrokken sectoren te kwantificeren. Op deze manier kan de regelgeving tussen de landen onderling worden vergeleken.
Deze indicator heeft echter ook zijn beperkingen, aangezien het nog steeds een numerieke oefening is en de in aanmerking genomen criteria soms een simplistisch en ongenuanceerd beeld van de werkelijkheid kunnen geven. De indicator wordt namelijk berekend op basis van de antwoorden van de lidstaten op een reeks vragen op een schaal van 0
tot 6. De keuze van de vragen, het aantal vragen dat aan elke subindicator gekoppeld is,... kan leiden tot een vertekening van de evaluatie van het niveau van regulering. Bovendien is het mogelijk dat, zoals hieronder wordt geïllustreerd
in deze analyse voor vastgoedmakelaars (zie IV 2.4), het bestreken werkterrein niet in alle lidstaten hetzelfde is. Voor
het overige kan aan de hand van deze indicator niet worden beoordeeld of de regelgeving economisch gerechtvaardigd is, dit wil zeggen of zij evenredig en gerechtvaardigd is ten opzichte van de gestelde doelen.
Bovendien moet eraan worden herinnerd dat het doel van de RI is de regelgeving te meten die wordt opgelegd door
overheidsinstanties die zich richten op een specifieke sector of een specifiek beroep. Naast de officiële wetgeving kunnen er echter ook andere vormen van omkadering zijn, die door de markt zelf worden georganiseerd, zoals de invoering van private labels die een bepaalde kwaliteit van de dienstverlening aan de consument garanderen, maar waarop
de overheid geen invloed heeft.
De restrictiviteitsindicator is dus een nuttig instrument voor de internationale vergelijking van het niveau van de regelgeving, maar vervangt geen diepgaande analyse van de markt om aanbevelingen te doen voor structurele hervormingen. 21

IV.2.3 Verschillen in reglementeringsgraad voor vastgoedmakelaars in België en in buurlanden
Algemeen zijn in Europa de beroepsnormen voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar ofwel bij wet
vastgelegd (specifieke wet in België en Frankrijk, en algemene wet die de handelsactiviteiten regelt in Duitsland), ofwel
overgelaten aan het beslissingsrecht van de beroepsverbanden (Nederland).
IV.2.3.1 België
In België geldt een streng, bij wet vastgesteld regelgevend kader voor het beroep van vastgoedmakelaar. 22 Dit regelgevend kader voor vastgoedprofessionals werd in 1993 tot stand gebracht op vraag van de belanghebbende partijen in
de immobiliënsector, om de sector meer te professionaliseren en de consumenten beter te beschermen. De wetgeving
regelt het dragen van de titel en de uitoefening van het beroep. Al wie als zelfstandige de activiteiten van vastgoedmakelaar wenst uit te oefenen, moet daartoe zijn erkend, dit betekent zijn ingeschreven op het tableau van vastgoedmakelaars (of in de lijst van stagiairs) bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). 2324 Het BIV beheert dus de
toetreding tot het beroep en waakt over het naleven van de deontologische regels. De titeldragende beroepsbeoefenaars betalen een jaarlijkse bijdrage aan het BIV. België is een van de weinige Europese landen met een beroepsorde
voor vastgoedmakelaars.
Om aanspraak te kunnen maken op de BIV-erkenning moet de kandidaat-vastgoedmakelaar houder zijn van een diploma hoger onderwijs minstens op bachelor-niveau (3 studiejaren) of van een opleidingsdiploma voor bedrijfsleider
overeenkomstig met het beroep van vastgoedmakelaar. Voorts moet hij of zij als zelfstandige een stage van 200 dagen
hebben gelopen in hoofd- of bijberoep bij een stagemeester (te presteren in de loop van een periode van ten minste
twaalf maanden en maximaal zesendertig maanden). De kandidaat vastgoedmakelaar moet bovendien voorafgaand
21

Bron: TRESOR-ECO – nr 203 “Les règlementations sectorielles en France”, door Anne Pratx en Sanae Daoudi – augustus

.22 Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
23

Het dient herinnerd te worden dat notarissen, architecten en landmeters ook als vastgoedmakelaar mogen optreden, zonder
onderworpen te zijn aan de wetgeving betreffende vastgoedmakelaars (maar deze zijn onderworpen aan hun eigen deontologie).
24

Het dient opgemerkt te worden dat het BIV geen beroepskamer is, maar een publiekrechtelijke instelling.
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een bekwaamheidsproef afleggen waarbij wordt nagegaan of zijn beroepskwalificaties voldoen aan de vereisten voor
vastgoedmakelaar. Deze test is niet gericht op het afwijzen van kandidaten, maar op het opsporen van leemten bij de
kandidaat-stagiair, zodat gepaste, tijdens de stage te volgen opleidingen kunnen worden voorgesteld. Op het einde van
zijn stage moet de kandidaat nog een geschiktheidstest afleggen waarbij wordt nagegaan of hij een voldoende professionele achtergrond heeft om de titel te mogen dragen.25 Bovendien moet de vastgoedmakelaar zich permanent blijven bijscholen.
Erkende vastgoedmakelaars moeten ook verplicht een verzekering afsluiten die hun beroepsactiviteiten dekt 26 en
moeten verplicht een derdenrekening gebruiken waarop ze de gelden die aan hun klanten behoren, dienen onder te
brengen en dit om deze laatsten te beschermen, onder andere in geval van faillissement van het immobiliënkantoor.
IV.2.3.2 Duitsland
In Duitsland is het beroep van vastgoedmakelaar vooralsnog niet gereguleerd. Om als makelaar op te treden is alleen
een handelsvergunning vereist. Om deze vergunning te verkrijgen volstaat het een blanco strafregister te kunnen voorleggen en te voldoen aan de solvabiliteitseisen. Ex-post controles worden uitgevoerd door de autoriteit die de vergunning toekent. Duitsland meent dat algemeen belang en consumentenbescherming gewaarborgd zijn door de Duitse
regelgeving inzake handel.
Daarnaast is er een systeem van vrijwillige certificering, via toetreding tot een beroepsvereniging van dienstverleners in
vastgoed (Immobilienverband Deutschland of IVD). Deze beroepsorganisatie heeft een eigen gedragscode, die de leden op straffe van sancties moeten naleven. Voorts eist de IVD dat zijn leden een verzekering afsluiten. Daarentegen is
gebruik van een derdenrekening niet vereist.
De Duitse overheid wenst echter het beroep van vastgoedmakelaar te professionaliseren, gezien de belangrijke rol die
het speelt bij de consument, onder meer tijdens de registrering van de verkoopovereenkomst bij een notaris. In dit
opzicht heeft Duitsland in augustus 2018 voor vastgoedmakelaars de verplichting ingevoerd om een opleiding van 20
uur te volgen over 3 jaar. Daarenboven voorziet een wetsontwerp dat vastgoedmakelaars pas een vergunning zouden
verkrijgen als ze kunnen bewijzen voldoende terreinkennis te hebben en een verzekering beroepsaansprakelijkheid
hebben afgesloten.
IV.2.3.3 Frankrijk
In Frankrijk is het beroep van vastgoedmakelaar sinds 1970 gereglementeerd door de wet Hoguet, waarbij onder meer
wordt voorgeschreven dat men houder moet zijn van een door één van de Kamers van Koophandel en Industrie (er
bestaat immers geen beroepsorde) afgeleverde beroepskaart om het beroep te mogen uitoefenen. Deze kaart moet
om de 3 jaar worden vernieuwd.
Er zijn meerdere manieren om tot het beroep toe te treden, bijvoorbeeld een diploma rechten, economie of handel,
een relevante beroepservaring of een combinatie van beide.27 De totale duur van de opleiding schommelt aanzienlijk
naar gelang de verschillende opleidingstrajecten. Er geldt ook een ethische code, per decreet voorgeschreven in 2015.
De CNTGI (Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières) houdt toezicht en mag sancties opleggen.
De beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de FNAIM) hebben een eigen gedragscode en kunnen hun leden sanctioneren.
Zoals in België is ook in Frankrijk een financiële garantie vereist voor vastgoedmakelaars die geldsommen ontvangen
die buiten hun verloning vallen. Verder zijn vastgoedmakelaars die houder zijn van een beroepskaart, verplicht een

25Volgens het BIV zou de stageperiode worden

goedgekeurd bij nagenoeg 90 % van de stagiairs.

26Sinds

2016 zijn de door de BIV erkende vastgoedmakelaars automatisch verzekerd, doordat in hun jaarlijkse bijdrage aan het BIV
ook een collectief verzekeringscontract vervat zit.

27In

Frankrijk mogen ook advocaten, notarissen, deurwaarders en landmeters activiteiten uitoefenen die toebehoren aan vastgoedmakelaars. Ter herinnering, in België mogen notarissen, architecten en landmeters activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen zonder lid te zijn van het BIV.
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verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. Bovendien moeten ze per jaar 14 uur bijscholing volgen, waarvan 2
uur over deontologie.
Volgens de Franse overheid moeten vastgoedmakelaars de consument bijstaan en informeren, alsook ervoor zorgen
dat geen afbreuk wordt gedaan aan het juridisch formalisme. In Frankrijk gebeuren 68 % van de vastgoedtransacties
via een vastgoedmakelaar-bemiddelaar. 28
IV.2.3.4 Nederland
Volgens de Nederlandse regering is de rol van vastgoedmakelaar grondig veranderd door de komst van het internet (de
markt is namelijk transparanter geworden doordat consumenten beter ingelicht zijn en gemakkelijk aanbiedingen kunnen opzoeken en vergelijken). Dit is waarom titelbescherming en verplichte eedaflegging als voorbijgestreefd werden
beschouwd en zijn afgeschaft. In 2001 werd het beroep vastgoedmakelaar in Nederland dan ook gedereguleerd.
Op dit ogenblik moet aan geen enkele bijzondere vereiste worden voldaan om tot het beroep te mogen toetreden.
Wel zijn het merendeel van de Nederlandse vastgoedmakelaars lid van een van de drie grote beroepsorganisaties van
de immobiliënsector (VBO, NVM en VastgoedPRO), wat door de consumenten wordt gezien als een soort kwaliteitslabel. Deze beroepsorganisaties houden er een eigen gedragscode op na, stellen hun eigen regels op en kunnen sancties
opleggen, waardoor zij de rol spelen van private certificeringsinstantie inzake kwaliteit van de door de leden gepresteerde dienstverlening. De ledenlijst wordt bijgehouden in een van de bestaande private kwaliteitsregisters (SCVM,
VastgoedCert, NRVT). De aangesloten Nederlandse vastgoedmakelaars zijn verplicht een verzekering af te sluiten, terwijl er anderzijds geen enkele financiële garantie is en het gebruik van een derdenrekening niet vereist is. De vereisten
op het gebied van doorlopende beroepsopleiding is afhankelijk van het kwaliteitsregister waarin de vastgoedmakelaar
staat ingeschreven (voor het register “SCVM” geldt bijvoorbeeld een opleidingsverplichting van 15 uur per jaar).
Tabel 2. Overzichtstabel van de organisatie van het beroep vastgoedmakelaar in België en in de buurlanden
België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

RI-score (2016)

2,9

0

1,8

0

Wettelijk gereglementeerd beroep

Ja

Neen (regelgeving op basis van de
algemene wet op de handelsactiviteiten)

Ja

Neen (zelfregulering door
beroepsorganisaties)

Code van plichtenleer
en toezicht op de beroeps-uitoefening

Ja, door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)

Neen (maar code en controle door
beroepsorganisaties)

Ja, door de Conseil National de
la Transaction et de la Gestion
Immobilières

Neen (maar code en controle
via de kwaliteitsregisters waarin de makelaar staat ingeschreven)

Toegangs-voorwaarden
tot het beroep

Bachelor of opleiding tot
bedrijfsleider (3 jaar) +
stage + geschiktheidsproef

Eenvoudige handelsvergunning

Bachelor - rechten, economie
of handel (3 jaar) / Beroepservaring / Combinatie van beide

Geen enkele verplichting

Permanente opleiding

10u/jaar

20u/3 jaar

14 u/jaar of 42u/3 jaar

Neen (maar vereist afhankelijk
van kwaliteitsregister waar de
vastgoedmakelaar staat ingeschreven)

Verplichte verzekering

Neen (maar vereist door de beroepsorganisatie)

Ja

Neen (maar vereist door de
beroepsorganisatie)

Verplichting tot financiële waarborg

Ja (via een collectieve
verzekering onderschreven door het BIV voor zijn
leden)
Ja (georganiseerd door
het BIV)

Neen

Ja

Neen

Tijdschema voor het
optreden van de vastgoed-makelaar

Verkoopovereenkomst:
optioneel, doch gebruikelijk

Verkoopovereenkomst: niet bij
betrokken

Verkoopovereenkomst: optioneel, maar gebruikelijk

Verkoopovereenkomst: optioneel, en ongebruikelijk

28
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Tijdschema voor het
wettelijke optreden
van de notaris

Authentieke akte: niet bij
betrokken
Authentieke akte

Authentieke akte: niet bij betrokken
Verkoopovereenkomst

Authentieke akte: niet bij betrokken
Verkoopovereenkomst

Authentieke akte: niet bij betrokken
Authentieke akte

Bronnen: Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018

IV.2.4 Toelichting bij die verschillen in reglementeringsgraad
Verschillen in reglementeringsgraad kunnen worden verklaard door verschillen in uitgebreidheid van de voorbehouden
beroepsactiviteiten en door de complexiteit van de taken, zoals bepaald door de nationale wetgeving.
In België bieden vastgoedmakelaars naast het adverteren en de rondleidingen, extra diensten aan zoals het verzamelen van wettelijk verplichte informatie of ook het opstellen van een verkoopovereenkomst. Aangaande het opstellen
van de verkoopovereenkomst wendt de consument zich doorgaans tot een vastgoedmakelaar en/of een notaris als hij
zich niet bekwaam acht deze zelf op te stellen (volgens het EC-onderzoek geldt dit niet in de buurlanden). De wetgever
heeft aldus een wetgeving ingevoerd om het beroep van vastgoedmakelaar te professionaliseren. Bovendien maakt
beroepsregelgeving het voor de overheid eenvoudiger om verschillende beleidsbepalingen in te voeren, zoals het bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, energieprestatiecertificaat, de Europese beroepskaart, de wetgeving inzake verhuur, de anti-discriminatiewetgeving, het anti-witwasbeleid.
Duitsland achtte de consumentenbelangen voldoende verdedigd door de algemene wetgeving op de consumentenbescherming en regelde tot voor kort het beroep niet. Echter zijn in Duitsland onlangs ten behoeve van het algemeen
belang een aantal regelgevende bepalingen ingevoerd met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar en is er
momenteel een debat aan de gang over de oprichting van een strenger kader.
Frankrijk meent dat de toenemende complexiteit van het beroep van vastgoedmakelaar een welomlijnd regelgevend
kader noodzakelijk maakt ten behoeve van het algemeen belang en van de consumentenbescherming.
Daartegenover is men in Nederland, waar de activiteiten van vastgoedmakelaars blijkbaar beperkt blijven tot de rol van
bemiddelaar, geen vragende partij voor een herinvoering van regelgevingen in het beroep. Hier werd gekozen voor
een systeem van zelfregulering en een vrijwillige certificatie (overeenkomstig bestaande ISO- of CEN-normen), als alternatief voor een reglementering van het beroep.
De Europese Commissie 29 stelt dat men over het algemeen in alle landen er regelmatig moet op toezien of hetgeen
noodzakelijk is voor het bereiken van het vooropgestelde doel niet wordt overschreden door de opgelegde verplichtingen inzake beroepskwalificaties. Er moet worden onderzocht of een algemene wetgeving over consumentenbescherming, gekoppeld aan niet-dwingende regels tot zelfregulering, niet kan volstaan tot het beoogde doel. Het lijkt er echter op dat in de meeste landen geen regelmatig terugkerende doorlichting van de activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars worden uitgevoerd. Op dit moment heeft België een dergelijke evaluatie van het beroep van vastgoedmakelaar nog niet uitgevoerd.

IV.3 Kosten verbonden aan een vastgoedtransactie
IV.3.1 Ereloon van vastgoedmakelaars
Wanneer iemand een vastgoed wenst te verkopen en daarbij beslist een makelaar onder de arm te nemen, moet in
België, zoals hierboven aangegeven, een schriftelijk contract tussen de twee partijen worden afgesloten. De bepalingen
dit contract worden geregeld door het koninklijk besluit van 12 januari 2007.30 Daarin moet onder meer het door de
consument voor die opdracht te betalen tarief verplicht worden vermeld. Dat commissieloon voor de vastgoedmake-

29

Mutual evaluation of regulated professions – Overview of the regulatory framework in the real estate sector – EG 01/2015

30

Koninklijk besluit van 12 januari 2007, betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van
vastgoedmakelaars.
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laar is steeds verondersteld inclusief btw en dient pas na de verkoop te worden gestort.31 Het tarief zelf daarentegen
wordt niet door de wet vastgelegd en over het bedrag ervan mag tussen consument en vastgoedmakelaar vrij worden
onderhandeld. Volgens het onderzoek dat door de Europese Commissie bij consumenten is gevoerd, zijn de contractuele voorwaarden waarover het vaakst door de Europese consumenten wordt onderhandeld het ereloon van de vastgoedmakelaar (33 %), de loopduur van het contract 32 (25 %) en de aard van het ereloon33 (20 %).
Het bedrag van de erelonen die de consument bij een eigendomsoverdracht aan de vastgoedmakelaar betaalt, wordt
doorgaans uitgedrukt als een percentage van de verkoopprijs. Volgens de door de EC ondervraagde nationale experten
bedraagt dat percentage in België ongeveer 3 % en ligt het dus lager dan het Europese gemiddelde, dat uitkomt op
3,3 % van de verkoopprijs. 34 Frankrijk en Duitsland behoren bij de Europese landen waar volgens de nationale experten
de erelonen van vastgoedmakelaars het hoogst zijn (respectievelijk 6,5 % 35 en 4,5 %). In Nederland bedraagt dit percentage 2 %. 36 Bij het vergelijken van de kosten die Europese consumenten betalen aan vastgoedmakelaars, dient men
er rekening mee te houden dat de uitgebreidheid van de activiteiten van de vastgoedmakelaars verschilt van land tot
land. Toch kon geen correlatie worden aangetoond tussen het bedrag van de kosten betaald door de consument aan
de vastgoedmakelaar en het dienstverleningsgamma van de vastgoedmakelaar.37
In België is het meestal de verkoper of de eigenaar van het vastgoed die de kosten draagt voor de vastgoedmakelaar
op wie hij een beroep doet. 38 Dit is niet noodzakelijk het geval in andere landen, waar het commissieloon van de vastgoedmakelaar meestal ten laste komt van de koper of de huurder, ofwel tussen de twee betrokken partijen wordt verdeeld. Ook in Frankrijk neemt doorgaans de verkoper het commissieloon van de vastgoedmakelaar op zich. In Duitsland komt het vaak voor dat de vastgoedmakelaar gelijktijdig optreedt voor zowel de verkoper als de koper en dat hij
bijgevolg door beide partijen in gelijke mate wordt vergoed.
Voorts blijkt uit het door de Europese Commissie bij de consumenten uitgevoerde onderzoek dat, niettegenstaande de
zware concurrentie als gevolg van het hoge aantal vastgoedmakelaars op het grondgebied, de Belgische consument
minder geneigd is ze onderling te vergelijken (qua dienstverlening, prijs enz.) voor hij zijn keuze maakt (met name had
39 % van de ondervraagde Belgische kopers vooraf de verschillende dienstverleningsaanbiedingen vergeleken, tegenover 32 % van de Duitsers, 43 % van de Fransen en 49 % van de Nederlanders). 39 Bovendien blijkt de Belgische consument minder gevoelig te zijn voor de erelonen van de vastgoedmakelaar dan de consument in de buurlanden. Namelijk
27 % van de Belgische bevraagden heeft geen informatie opgezocht over de ereloonkosten van de makelaar (tegen-

31

In Nederland daarentegen mag de vastgoedmakelaar kosten aanrekenen, ook als er geen verkoop plaatsvindt.

32

Ter herinnering: Indien aan de vastgoedmakelaar de exclusiviteit is toegekend mag de bemiddelingsovereenkomst geen zes
maanden overschrijden
33

Percentage van de verkoopprijs, een vast bedrag...

34
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Voor Frankrijk zijn btw en andere taksen hierin begrepen.

36 Zowel in Nederland als in België schrijft de nationale wetgeving voor dat de vastgoedmakelaar zijn kosten verplicht rechtstreeks
aan de consument communiceert. Deze zijn doorgaans begrepen tussen 1 % en 3 % van de waarde van de eigendom.
37
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Zie art. 27 van de deontologische code van het BIV: “De vastgoedmakelaar mag alleen honoraria, provisies, voordelen of fooien
van zijn opdrachtgever ontvangen, tenzij anders overeengekomen tussen alle betrokken partijen.

39

In deze percentages zijn ook eigenaars van verhuurbaar vastgoed inbegrepen.
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over slechts 10 % van de Duitsers, 5 % van de Fransen en 25 % van de Nederlanders) alvorens ze hun keuze maakten.40
Bovendien heeft 77 % van de Belgische verkopers, volgens een enquête van Immoweb over vastgoedmakelaars, in
2016 niet geprobeerd om over de commissie van de vastgoedmakelaar te onderhandelen. 41 In 2013 was dit cijfer 65 %.
Aangaande de door de vastgoedmakelaars gevraagde commissielonen moet eraan worden herinnerd dat de Belgische
Mededingingsautoriteit het thema tweemaal heeft behandeld. In 2010 werd het BIV door de Belgische Mededingingsautoriteit (toen nog Raad voor de Mededinging) veroordeeld wegens het opstellen en verspreiden van aanbevolen minimumbarema’s. 42 In 2016 voerde de Belgische Mededingingsautoriteit opnieuw onderzoek naar de vorming van de
commissielonen van vastgoedmakelaars. De Belgische Mededingingsautoriteit betreurde toen wel de geringe diversiteit in de tariefstructuur van de vastgoedmakelaars, maar kon niet hard maken dat het BIV aan de vastgoedmakelaars
nog steeds een bijzondere gedragslijn inzake hun tarievenbeleid zou opleggen. In haar audit besluit de Belgische Mededingingsautoriteit dat voor vele vastgoedmakelaars een commissieloon van 3 % het referentiepunt blijft. Immers,
terwijl 26 % van de vastgoedmakelaars nog steeds een vast percentage van 3 % hanteert, ligt bij 52 % van de vastgoedmakelaars het commissieloon binnen een tarieveninterval rond een spilwaarde van 3 %.43 Tot slot lijkt ongeveer
10 % van de vastgoedmakelaars een andere vorm van tarifering aan te wenden, zoals een vast commissieloon, een
commissieloon gekoppeld aan de geleverde inspanningen, of een combinatie van een vaste commissie en een procent
van de verkoopprijs. Ondanks deze lage tariefdiversiteit, heeft de Belgische Mededingingsautoriteit geoordeeld dat de
vastgoedmakelaars helemaal vrij zijn om hun tarieven aangaande de verkoop van een vastgoed vast te leggen. Volgens
de enquête van Immoweb, zijn de gevraagde commissielonen van de vastgoedmakelaars geëvolueerd van 2,94 % in
2013 naar 2,72 % in 2016, als gevolg van een toename van de concurrentie.
Anderzijds is het interessant na te gaan wat het “marktaandeel” is van de vastgoedmakelaars, oftewel het aandeel van
de verkochte onroerende goederen waarbij de verkoper een beroep gedaan heeft op een vastgoedmakelaar. Zoals
weergegeven op onderstaande grafiek is het aandeel onroerende goederen dat via een vastgoedkantoor of via een
notaris verkocht is aanzienlijk gestegen, met name van 37,3 % in de periode 1996-2000 naar 73,3 % in 2016, datum van
het jongste onderzoek.44 Volgens Fednot, de federatie van notarissen, blijft het aandeel van de door particulieren via
een notaris verkochte onroerende goederen zeer laag. Er zijn inderdaad notarissen die als makelaar optreden tijdens
een verkoop, maar deze praktijk blijft beperkt. Het zou de meest voorkomende praktijk zijn in Henegouwen, als gevolg
van culturele factoren (de nabijheid van het noorden van Frankrijk waar de vastgoedonderhandelingen deel uitmaken
van de notariële praktijk) en structurele factoren (het aantal vastgoedmakelaars in Henegouwen is relatief laag in vergelijking met het aantal verkopen of het aantal inwoners).

40

Algemeen gesproken waren de bepalende factoren waardoor de bevraagde Europese consument zijn keuze gemaakt heeft voor
een bepaalde vastgoedmakelaar allereerst diens goede naam en professionele optreden, gevolgd door zijn vestigingsplaats, zijn
ereloonkosten alsook de door hem gemaakte schatting van het vastgoed, en tot slot de aanbeveling door een kennis.
41

Immotour by Immoweb – Editie 2016.

42

https://www.bma-abc.be/nl/beslissingen/10-io-30-biv.

43

https://www.abc-bma.be/nl/beslissingen/16-io-21-aud-biv.

44

Dit cijfer moet enigszins worden genuanceerd. Deze cijfers, dewelke het resultaat zijn van een enquête, gelden immers enkel
voor Vlaanderen en het lijkt erop dat deze lager uitvallen voor Brussel en Wallonië. Daarenboven is het mogelijk dat sommige respondenten het verschil niet volledig begrepen hebben tussen openbare verkopen (die niet in dit cijfer zijn opgenomen), onderhandse verkopen waarvoor de notaris alleen de akte opstelt en onderhandse verkopen waarvoor de notaris als tussenpersoon optreedt en de akte opstelt. Dit cijfer zou dus te hoog kunnen zijn.
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Grafiek 3. Aandeel vastgoedobjecten gekocht via een vastgoedmakelaar of een notaris in Vlaanderen
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Bron: Woonsurvey 2018 - Wonen in Vlaanderen 45.

IV.3.2 Andere kosten ten laste van de consument
Er dient op gewezen dat naast de erelonen van de makelaar ook nog andere kosten en belastingen verbonden zijn aan
een vastgoedtransactie.
Ten eerste zijn er de registratierechten, in België uitgedrukt als vast percentage, ongeacht de waarde van het vastgoed,
en afhankelijk van het gewest waar de eigendom gelegen is. 46 Vervolgens is er het ereloon van de notaris voor zijn bijstand en voor het opstellen van de verkoopakte. Deze liggen doorgaans vast, overeenkomstig de nationale wetgeving.
In België zijn de notariële erelonen vastgelegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van
de honoraria der notarissen en zijn evenredig tot de koopprijs. In België is er voorts het recht op geschriften (50 euro)47. Ook moet rekening gehouden worden met de hypotheekkosten voor de overschrijving op het kantoor rechtszekerheid, de btw, de kosten voor wettelijk vereiste getuigschriften, enzovoort.

IV.3.3 Tijd door de makelaar gespendeerd om een transactie tot stand te brengen
Volgens het onderzoek van de Europese Commissie bij de consumenten schommelt de tijd die verstrijkt tussen het
eerste contact van de klant met zijn vastgoedmakelaar en de afsluiting van de vastgoedtransactie doorgaans tussen
45

www.steunpuntwonen.be. Aangezien dit onderzoek om de vijf jaar wordt gehouden, zijn de cijfers alleen voor een tijdsperiode
van vijf jaar beschikbaar.
46

In België zijn de registratierechten op gewestelijk niveau vastgelegd. In het Vlaams Gewest liggen de registratierechten op 6 %
voor elke woning bedoeld als hoofdverblijf van de koper, of anders 10 %. In het Waals Gewest bedragen ze 12,5 % (met aftrek voor
de eerste schijf van 20.000 euro voor de enige eigen woning). In het Brussels Gewest liggen ze ook bij 12,5 % (met een aftrek voor
de eerste 175.000 euro voor de enige eigen woning). In Frankrijk bedragen ze 5,8 %. In Duitsland schommelen ze tussen 3,5 % en
6,5 %, naar gelang de regio’s. In Nederland bedragen ze 2 % voor eengezinswoningen.
47

Dit geldt niet in de buurlanden.
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een maand en drie maanden, zowel in België als in de buurlanden. Opvallend is dat 24,4 % van de bevraagde Nederlandse verkopers meer dan één jaar moesten wachten vóór ze de vastgoedtransactie tot een goed einde konden brengen (tegen 9,5 % van de Belgische, 10 % van de Duitse en 7,3 % van de Franse verkopers).

IV.4 Economische kenmerken van de sector van immobiliënkantoren in
België en de voornaamste buurlanden
IV.4.1 Belangrijkste kenmerken van de huizenmarkt in België en de buurlanden
België wordt gekenmerkt door een hoog percentage eigenaars (72,7 % van de Belgen was eigenaar in 2018) en een
lage neiging om te verhuizen (met gemiddeld elke 23 jaar een verandering van woonplaats 48). In tegenstelling tot veel
andere Europese landen werd de woningmarkt in België relatief weinig getroffen door de wereldwijde financiële crisis
van 2008, gevolgd door een continue groei van de vastgoedprijzen. Volgens de door Eurostat gepubliceerde vastgoedprijsindex zijn de huizenprijzen in België gemiddeld met 22,2 % gestegen tussen 2008 en 2018. Volgens verschillende
bronnen zou de vastgoedmarkt licht overgewaardeerd zijn ten opzichte van de onderliggende, verklarende variabelen.
In Duitsland woont slechts 51,5 % van de inwoners in hun eigen huis (het laagste eigendomspercentage in Europa), de
Duitse huishoudens huren namelijk meestal. Tussen 2008 en 2018 zijn de Duitse vastgoedprijzen gemiddeld met
47,9 % gestegen. De prijzen waren voordien echter nauwelijks gestegen, maar sinds 2010 is er een inhaalbeweging aan
de gang.
Grafiek 4. Evolutie van de vastgoedprijzen in België en de buurlanden
(Index 2008= 100)
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In Frankrijk zijn 65,1 % van de inwoners eigenaar. Na moeilijke periodes sinds de crisis van 2008 (ondanks een licht herstel in 2010 en 2011 waren de vastgoedtransacties en -prijzen in 2012 opnieuw gedaald), heeft de Franse woningmarkt

48

The Real Estate Professions and National Housing Markets in the European Union, An overview of the practice and regulation of
the real estate professions and the characteristics of national housing markets – CEPI (2013)
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sinds 2016 zijn dynamiek teruggewonnen. Tussen 2008 en 2018 zijn de vastgoedprijzen in Frankrijk gemiddeld met
5,5 % gestegen.
In Nederland is 68,9 % van de inwoners eigenaar, waarvan een groot deel eigenaar is in de vorm van coöperatieve
vennootschappen (die voormalige huurwoningen hebben overgenomen). Tussen 2008 en 2018 zijn de vastgoedprijzen
in Nederland gemiddeld slechts met 4,2 % gestegen. De woningmarkt werd sterk beïnvloed door de financiële crisis
van 2008, waarbij de prijzen tussen 2008 en 2013 met 20 % daalden, en heeft zich sinds 2014 geleidelijk hersteld.
Tabel 3. Aandeel eigenaars en huurders in België en in de voornaamste buurlanden in 2018
(In %)
Eigenaars

Huurders

België

72,7

27,3

Duitsland

51,5

48,5

Frankrijk

65,1

34,9

Nederland

68,9

31,1

Bron: EC

IV.4.2 Structurele kenmerken sector van immobiliënkantoren
Volgens de NACE-classificatie bestaat de sector van de bemiddeling in onroerend goed (NACE 68.31) uit de activiteiten
van de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
(68.31.1) en uit de activiteiten van het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68.31.2).
In België genereerden immobiliënkantoren 1,3 miljard euro aan toegevoegde waarde (tegen factorkosten) in 2017,
ofwel 0,6 % van het totaal van de Belgische economie (exclusief financiële activiteiten) 49 (in Duitsland bedroeg dit aandeel 0,3 % en in Frankrijk 0,5 %)50. Voor alle geanalyseerde landen is de immobiliënsectortussen 2008 en 2017 gemiddeld sneller gegroeid dan de economie in haar geheel, in termen van toegevoegde waarde (+4,4 % per jaar voor immobiliënkantoren tegenover +3,2 % per jaar voor de economie in haar geheel in België, +6,8 % per jaar tegenover
+3,5 % per jaar in Duitsland en +1,9 % per jaar tegenover +1,4 % per jaar in Frankrijk).
Bovendien stelde de immobiliënsector 20.203 personen te werk in 2017, of 0,7 % van het totale aantal werkzame personen in de Belgische economie (dit percentage bedroeg 0,3 % in Duitsland, 0,5 % in Frankrijk en 0,4 % in Nederland).
Tussen 2008 en 2017 steeg het aantal werknemers in de immobiliënsector met 52 % in België, 55 % in Duitsland en 1 % in Nederland (tegenover respectievelijk +12 %, +28 % en +4 % voor de totale economie)51. In 2017 bedroeg de nominale arbeidsproductiviteit 52 64,1 duizend euro per werkzame persoon (66,1 duizend euro in Duitsland en 59,9 duizend euro in Frankrijk).
In 2017 waren er in België 12.811 bedrijven actief als immobiliënkantoor, wat overeenkomt met één kantoor per 886
inwoners. In de buurlanden is de concurrentie op het gebied van het aantal immobiliënkantoren lager, met één immobiliënkantoor per 1.319 inwoners in Frankrijk, één immobiliënkantoor per 1.706 inwoners in Nederland en één immo-

49

In deze analyse definieert Eurostat de Belgische economie als de som van industrie en marktdiensten; reparatie van computers,
consumentenartikelen, exclusief financiële activiteiten en verzekeringen.
50

Geen gegevens beschikbaar voor Nederland.

51

Geen beschikbare gegevens voor Frankrijk voor deze periode.

52

Bepaald als de toegevoegde waarde tegen factorkosten gedeeld door het aantal werkzame personen.
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biliënkantoor per 2.709 inwoners in Duitsland. Tussen 2008 en 2017 is het aantal immobiliënkantoren in België met
47 % gestegen (in Duitsland is dit met 66 % gestegen, in Frankrijk met 17 %53 en in Nederland met 89 %).
Grafiek 5. Evolutie van het aantal actieve ondernemingen in de immobiliënsector en evolutie van de gemiddelde grootte van
deze ondernemingen in België en in de buurlanden
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De omzet van de Belgische immobiliënkantoren bedroeg 3,2 miljard euro in 2017, een stijging van 39,0 % ten opzichte
van 2008 (over dezelfde periode steeg de omzet met 95,4 % in Duitsland en daalde met -0,8 % in Frankrijk) 54. Uit de
analyse van de omzet ten opzichte van het aantal spelers in de sector blijkt dat de gemiddelde omvang van de immobiliënkantoren in België 251.058 euro bedraagt (343.396 euro in Duitsland en 198.918 euro in Frankrijk), een daling van
5,2 % ten opzichte van 2008 (+17,6 % in Duitsland en -15,6 % in Frankrijk).
In 2017 waren slechts 5.867 van de 20.203 personen die werkzaam zijn in de immobiliënsector werknemers (4.868 voltijdse equivalenten of VTE), ofwel 29 %, wat lager is dan in de buurlanden, waar meer dan de helft van de werkzame
personen in loondienst werkt (61,5 % in Duitsland, 76,1 % in Frankrijk en 77,5 % in Nederland) 55. In België is er dus een
grotere aanwezigheid van zelfstandigen in de sector dan in de voornaamste buurlanden, waarschijnlijk als gevolg van
het feit dat voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar in België een vergunning vereist is. De werknemers van het immobiliënkantoor, die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen, doen dit dus onder de vergunning
en verantwoordelijkheid van een erkende vastgoedmakelaar. Om de titel van vastgoedmakelaar in België te verkrijgen,
is de kandidaat bovendien verplicht om een stage te lopen bij een benoemd makelaar. Het is dan ook niet ongewoon
dat een kantoor meerdere stagiairs in dienst heeft, die dus niet tot de werknemers worden gerekend. Tussen 2008 en
2017 is het aantal werknemers (VTE) in België met 30,6 % gestegen, in Duitsland met 51,5 % en in Frankrijk met 6,1 %.
Er was daarentegen een daling van 16,6 % in Nederland.
53

In het verslag van de Europese Commissie over de gereglementeerde beroepen had Frankrijk aangegeven dat de vastgoedsector
vanaf 2012 ernstig is getroffen door de economische crisis. Mutual evaluation of regulated professions – Overview of the regulatory
framework in the real estate sector – CE 02/2016
54

Geen gegevens beschikbaar voor Nederland.

55

Uitgedrukt in VTE, bedragen deze percentages 24,1 % in België, 48,7 % in Duitsland, 62,8 % in Frankrijk en 61,2 % in Nederland.
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Grafiek 6. Aandeel van werknemers en onbetaalde werkzame personen in de immobiliënsector in België en in de buurlanden
(In %, in 2017)
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Door het aantal werknemers te delen door het aantal ondernemingen die als immobiliënkantoor actief zijn, kan worden vastgesteld dat de Belgische immobiliënkantoren in 2017 gemiddeld minder dan één werknemer in voltijdsequivalenten (0,4) in dienst hadden, net als in 2008. In 2017 bedroeg het gemiddelde aantal werknemers (VTE) per bedrijf 1,3
personen in Duitsland (1,4 personen in 2008), 1 persoon in Frankrijk (1,2 personen in 2008) en 1,4 in Nederland (3,2
personen in 2008). De immobiliënsector wordt dan ook gedomineerd door micro-ondernemingen (met minder dan 10
werknemers) in België en de buurlanden. 56
In 2018 bedroeg het aantal door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (of BIV) goedgekeurde vastgoedmakelaars 10.431 personen (waarvan 20 % stagiairs), een stijging van 16 % ten opzichte van 2008. Na een lichte daling tussen 2008 en 2011 is het aantal erkende vastgoedmakelaars sinds 2012 immers sterk gestegen. Bovendien kan een aantal van deze BIV-nummers worden gekoppeld aan een franchise van een immobiliënkantoor. Zo zijn 176 vastgoedmakelaars franchisenemers van Century 21, 122 van ERA en 100 van Dewaele Vastgoed & Advies. Door franchising kunnen vastgoedmakelaars profiteren van het merk en de steun van het bedrijf in ruil voor een vergoeding.

56

Hoewel het waar is dat vastgoedmakelaars in België voor het grootste deel micro-ondernemingen zijn, zijn er naast de medewerker(s) vaak ook meerdere zelfstandige vastgoedmakelaars verbonden aan een kantoor.
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Grafiek 7. Aantal vastgoedmakelaars die erkend worden door het BIV
(In eenheden)
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IV.4.3 Dynamiek van de immobiliënsector volgens het ondernemingsverloop
Deze analyse is gebaseerd op de variabele ondernemingsverloop om de dynamiek van een sector te bepalen in termen
van in- en uitstroom van ondernemingen. Het ondernemingsverloop van de ondernemingen wordt berekend door het
aantal nieuwe ondernemingen en het aantal verdwenen ondernemingen in een sector tijdens een jaar op te tellen en
in verband te brengen met de totale populatie van actieve ondernemingen in een sector. Een relatief hoog ondernemingsverloop kan aldus het resultaat zijn van de instroom van veel nieuwe ondernemingen, het verdwijnen van veel
bestaande ondernemingen of de combinatie van beide. Een hoog ondernemingsverloop in een welbepaalde markt
wordt geassocieerd met sterke concurrentie.
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Grafiek 8. Ondernemingsverloop van vastgoedmakelaars in de dienstensector in België in 2017
(In %)
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Voor de dienstensector als geheel 57 bedraagt het ondernemingsverloop 9,7 % in 2017. Met een gemiddelde van 6,6 %
bevinden de vastgoedmakelaars zich onder dit gemiddelde en blijken ze een relatief weinig dynamische sector te zijn.
Alleen de rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening (Nace M69), de ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen (Nace K66) en programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (Nace
J60) vertonen voor deze periode een lager ondernemingsverloop dan de vastgoedmakelaars. Het ondernemingsverloop van de immobiliënkantoren is in de periode 2008-2017 relatief stabiel gebleven, met een gemiddelde van 6,3 %
voor de gehele periode (gemiddeld 9,6 % voor alle dienstensectoren).
Volgens de vastgoedfederaties kan dit lage percentage de reële dynamiek van de sector enigszins onderschatten. De
continuïteit bij een generatiewissel is immers vrij groot in de immobiliënsector. In geval van pensionering wordt het
kantoor meestal overgenomen door een van de zelfstandigen die reeds voor dat kantoor werken. De federaties wezen
er ook op dat een aantal gepensioneerde makelaars hun BIV-nummer zouden behouden en professioneel actief zouden blijven, zij het met een beperktere portefeuille.
Net als voor de dienstensector58 in zijn geheel ligt het ondernemingsverloop van de vastgoedmakelaars in België (6,6 %
in 2017, oftewel 3,1 procentpunt lager dan het gemiddelde voor de dienstensector in België) systematisch lager dan in
de buurlanden. In Duitsland bedroeg het ondernemingsverloop in deze sector 17,8 % in 2017 (een dynamischere sector
dan het gemiddelde in de Duitse dienstensector) 59, in Frankrijk 17,2 % (ook een dynamischere sector dan het gemid-

57

Dat wil zeggen, industriële en marktdiensten (NACE G tot en met N, met uitzondering van bedrijfsadministratie K642).

58

In het algemeen zijn de diensten in België minder dynamisch dan in de buurlanden. Voor de dienstensector in zijn geheel bedroeg
het ondernemingsverloop in 2017 slechts 9,7 % in België, tegenover 15,5 % in Duitsland, 15,9 % in Frankrijk en 15,7 % in Nederland).

59 Met een ondernemingsverloop voor de sector NACE 68.31 die 2,3 p.p. hoger ligt dan het gemiddelde van de dienstensector in
Duitsland in 2017.
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delde van de dienstensector in Frankrijk) 60 en in Nederland 12,4 % (net als in België, een minder dynamische sector dan
het gemiddelde van de dienstensector in Nederland) 61. Er dient opgemerkt te worden dat de verschillen in ondernemingsverloop tussen België en Frankrijk groter zijn voor de sector van de vastgoedmakelaars dan voor de dienstensector in het algemeen. Dit is niet het geval voor het verschil met Nederland, waar de Belgische sector van de vastgoedmakelaars een ondernemingsverloop heeft die dichter bij het Nederlandse gemiddelde ligt in vergelijking met het gemiddelde voor diensten in het algemeen.
Grafiek 9. Samenstelling van het ondernemingsverloop van de immobiliënkantoren in België en in de voornaamste buurlanden
in 2017
(In %)
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

BE

Uitvalgraad

DE

FR

Oprichtingsgraad

NL

Stopzettingsgraad

Bron: EC, eigen berekeningen.

IV.4.4 Rendabiliteit
De mate van reglementering kan een invloed hebben op de in- en uitstroom van bedrijven in een sector (sectordynamiek), wat dan weer een invloed kan hebben op de concurrentie en dus op de rendabiliteit van een sector.
IV.4.4.1 “Empirische” rendabiliteit
In de eerste plaats is het mogelijk om empirisch een indicator te ontwikkelen om de rendabiliteit van vastgoedmakelaars te meten op basis van de inkomsten per makelaar. Zo kunnen deze laatste voor een bepaald jaar bij benadering
worden geschat aan de hand van het aantal verkopen van onroerend goed in België, de gemiddelde prijs van een onroerend goed in België, het aantal vastgoedmakelaars, hun marktaandeel en hun marge volgens de formule:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
60

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
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Met een ondernemingsverloop voor de sector NACE 68.31 die 1,2 p.p. hoger ligt dan het gemiddelde van de dienstensector in
Frankrijk in 2017.
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Met een ondernemingsverloop voor de sector NACE 68.31 die 3,3 p.p. lager ligt dan het gemiddelde van de dienstensector in
Nederland in 2017.
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Het doel van deze oefening is om de evolutie van de inkomsten van de makelaars te analyseren op basis van de verkopen op de secundaire residentiële markt. Toch stuit het op bepaalde beperkingen. Zo wordt bij de berekening geen
rekening gehouden met de verkoop van nieuwe gebouwen, de verkoop van grond, de verkoop van niet-residentiële
goederen en de verkoop van gemengde goederen (residentieel en niet-residentiële). Voor al deze soorten transacties is
het relatief moeilijk om het marktaandeel van de makelaars in onroerend goed in te schatten. Bovendien worden andere activiteiten van makelaars in onroerend goed, die eventueel worden vergoed, niet meegenomen in deze berekening, zoals huurbemiddeling, taxaties, toeristische verhuur bijvoorbeeld.
Bijgevolg is, zoals blijkt uit de volgende tabel, het aantal verkochte onroerende goederen in België en hun prijs tussen
2008 en 2018 gestegen met respectievelijk 3,3 % en 26,5 %62 (gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) van 0,4 % en 2,6 %).
Daarnaast steeg het marktaandeel van de vastgoedmakelaars tussen 2008 en 2017 van 52,8 % naar 73,3 % voor Vlaanderen. Deze stijging kan in verband worden gebracht met de stijging van het aantal vastgoedmakelaars, aangezien hun
aantal in de loop van de waargenomen periode met 13,2 % is gestegen (GJG van 3,7 %). Ten slotte lijken de commissies
van de vastgoedmakelaars volgens het BIV licht te zijn gedaald van 3 % in 2008 tot ongeveer 2,4 %63 in 2017 (scenario
1). Dit scenario wordt gesuggereerd door het onderzoek van Immoweb, volgens hetwelk de commissies van de vastgoedmakelaars tussen 2013 en 2016 zijn gedaald van 2,94 % tot 2,72 %. Volgens professionals uit de sector zou de daling nog groter zijn geweest, wat de keuze voor 2,4 % verklaart. In een tweede geval wordt ervan uitgegaan dat de
commissie van de vastgoedmakelaars gedurende de gehele onderzochte periode vastlag op 3 %, zoals voorgesteld
door de audit van de Belgische mededingingsautoriteit (scenario 2). Deze verschillende tendensen resulteren in een
stijging van de inkomsten per vastgoedmakelaar in België van 28,2 % over de bestudeerde periode indien de commissie is gedaald tot 2,4 % (1) en van 60,3 % indien de commissies stabiel is gebleven op 3 % (2). Dit komt overeen met een
gemiddelde jaarlijkse groei van 2,8 % voor scenario (1) en 5,4 % voor scenario (2), oftewel groeipercentages die hoger
liggen dan de inflatie 64. Volgens deze berekening en de genoemde veronderstellingen zouden de reële inkomsten van
de vastgoedmakelaars tussen 2008 en 2017 dus zijn toegenomen. Het lijkt er dus op dat het inkomen van de vastgoedmakelaar profiteert van de stijging van de vastgoedprijzen waarmee het gecorreleerd is.

62

Het hier verkregen resultaat komt overeen met de bruto stijging van de gemiddelde prijzen, waardoor de prijsstijging afwijkt van
de stijging die wordt verkregen met behulp van de vastgoedprijsindex op pagina 19. Meer informatie over de vastgoedprijsindex is
beschikbaar op de volgende pagina: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/residentiele-vastgoedprijsindex
63

De waarde 2,4 % is een willekeurige waarde die bepaald werd door het Prijzenobservatorium na een vergadering met het BIV.
Volgens hen “zitten we momenteel dichter bij 2 % dan bij 3 %".
64

Tussen 2008 en 2017 zijn de consumptieprijzen met 15,6 % gestegen, wat overeenkomt met een gemiddelde inflatie van 1,6 %.
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Tabel 4. Evolutie van de empirische rendabiliteit van een vastgoedmakelaar
2008

Aantal verkopen
Gemiddelde prijs van de
verkopen (in euro)a
Aantal vastgoedmakelaarsb
Marktaandeel
van
vastgoedmakelaarsc

de
(1)

d

Geschatte commissie

Inkomen per
goedmakelaar
euro)

vast(in

(2)
(1)
(2)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TCAM

121.606

115.074

128.096

128.629

124.359

124.357

135.180

105.632

117.351

125.678

0,4 %

192.688,81

192.165,56

203.299,73

210.887,20

215.606,11

220.700,47

223.641,38

230.395,46

236.504,27

243.812,35

2,6 %

8.990

8.955

8.855

8.840

9.041

9.120

9.379

9.539

9.987

10.181

1,4 %

52,8 %

52,8 %

52,8 %

60,4 %

60,4 %

60,4 %

60,4 %

60,4 %

73,3 %

73,3 %

3,7 %

3,0 %

2,9 %

2,9 %

2,8 %

2,7 %

2,7 %

2,6 %

2,5 %

2,5 %

2,4 %

-2,4 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

0%

41.286,40

38.245,65

44.513,83

51.895,75

48.960,52

48.471,26

50.619,56

39.038,74

50.246,43

52.946,80

2,8 %

41.286,40

39.114,91

46.584,24

55.602,59

53.737,82

54.530,17

58.407,18

46.230,09

61.110,52

66.183,50

5,4 %

Bronnen: (a) Statbel, (b) BIV, (c) wonenvlaanderen.be 65, (d) eigen berekeningen.

65Het

gaat hier over het marktaandeel in het Vlaams Gewest. Het lijkt erop dat het marktaandeel van vastgoedmakelaars in Brussel en Wallonië lager is. Het doel van de analyse is
echter niet het bepalen van de inkomsten van vastgoedmakelaars, maar de evolutie van deze inkomsten. Het is zeer waarschijnlijk dat het marktaandeel van de vastgoedmakelaars
in Brussel en Wallonië dezelfde trend volgt als in Vlaanderen, vandaar dat dit cijfer behouden is gebleven. Bovendien wordt dit onderzoek slechts om de vijf jaar uitgevoerd, waardoor het marktaandeel slechts om de vijf jaar verandert.
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IV.4.4.2 Rendabiliteit via de structurele bedrijfsstatistieken
Deze analyse is gebaseerd op de bruto bedrijfsmarge om de rendabiliteit van de sector te bepalen. De bruto bedrijfsmarge wordt berekend als de verhouding van het bruto exploitatieoverschot op de omzet van een sector. Het bruto
exploitatieoverschot wordt bekomen door de toegevoegde waarde (tegen factorkosten) in mindering te brengen met
de personeelskosten 66.
i. Rendabiliteit van de immobiliënkantoren ten opzichte van de andere dienstensectoren in België
Met een gemiddelde rendabiliteit van 34,3 % over de periode 2008-2017 behoren de vastgoedmakelaars tot de meest
rendabele diensten in België, met een gemiddelde rendabiliteit van de diensten 67 van 16,7 %. Over de gehele geanalyseerde periode is de rendabiliteit van de sector bijna altijd hoger dan 30 % geweest (behalve in 2009 (28,6 %)).
Grafiek 10. Gemiddelde rendabiliteit voor de periode 2008-2017 van de immobiliënkantoren in de dienstensector in België 68
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Bron: EC en eigen berekeningen.

Zoals hierboven is uiteengezet, wordt de rendabiliteit gedefinieerd als de verhouding tussen de toegevoegde waarde
en de omzet, waarvan de verhouding tussen de personeelskosten en de omzet wordt afgetrokken.

66

De personeelskosten in de structuurenquête van Eurostat omvatten (1) de brutolonen (met inbegrip van de RSZ-bijdragen die
door de werknemer worden gedragen) en (2) de RSZ-bijdragen die door de werkgever worden gedragen en betaald. Deze personeelskosten omvatten niet de loonsubsidies die ondernemingen in bepaalde omstandigheden ontvangen.
67

Eurostat beschikt over gegevens betreffende de rendabiliteit van de dienstensector op een 2-digitniveau voor 28 sectoren. De
sector L68, waaronder de geanalyseerde sector L6831 valt, werd vervangen door deze laatste. Voor de dienstensector in zijn geheel
zijn geen gegevens betreffende de rendabiliteit beschikbaar bij Eurostat, maar deze werden berekend als een gemiddelde van deze
van de 28 sectoren.
68 Ter info: De gemiddelde rendabiliteit voor de periode 2008-2017 bedroeg 4,3 % voor de handel (G), 2,7 % voor de handel in en
onderhoud van motorvoertuigen en motorfietsen (G45), 4,1 % voor de groothandel (G46) en 6,2 % voor de kleinhandel (G47).
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Tabel 5. Rendabiliteit van de immobiliënkantoren tussen 2008 en 2017
(In %)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gemiddelde
2008-2017

Rendabiliteit

30,7

28,6

32,6

35,4

35,9

34,7

35,1

35,7

39,0

32,5

34,2

Toegevoegde waarde / Omzet

38,0

35,2

39,6

42,3

43,2

42,2

42,2

42,4

45,8

40,3

41,3

7,3

6,6

7,0

6,9

7,2

7,5

7,1

6,7

6,8

7,8

7,1

Personeelskosten / Omzet

Bron: EC.

Wat de verhouding tussen de toegevoegde waarde en de omzet betreft, kan worden opgemerkt dat deze voor de onderzochte periode gemiddeld slechts iets hoger ligt dan het gemiddelde voor diensten (41,3 % in vergelijking met
39,0 % voor diensten).
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Grafiek 12. Verhouding tussen de personeelskosten en de omzet in de periode 2008-2017 voor de immobiliënkantoren binnen de dienstensectoren in
België
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Grafiek 11. Verhouding tussen de toegevoegde waarde en de omzet over de
periode 2008-2017 voor de vastgoedmakelaars in de dienstensectoren in
België

Anderzijds is de verhouding tussen personeelskosten en de omzet duidelijk lager voor vastgoedmakelaars (7,1 %) dan
voor het gemiddelde van de diensten (22,3 %) in België.
ii. Rendabiliteit van de Belgische immobiliënkantoren ten opzichte van de buurlanden
Uit een vergelijking van de gemiddelde rendabiliteit van de Belgische vastgoedmakelaars over de periode 2008-2017
met deze van de buurlanden69, blijkt dat deze iets lager ligt dan die van Duitsland (34,2 % in België en 35,6 % in Duitsland). De rendabiliteit van de immobiliënkantoren is in Frankrijk daarentegen veel lager (8,5 %). In vergelijking met alle
Europese landen vertoont België over de periode 2008-2017 gemiddeld over het algemeen een relatief hoge rendabiliteit.
Grafiek 13. Gemiddelde rendabiliteit over de periode 2008-2017 van de immobiliënkantoren in Europa
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Bron: EC en eigen berekeningen.

De verhouding tussen de toegevoegde waarde en de omzet is in België lager (gemiddeld 41,3 % voor de periode 20082017) in vergelijking met de twee buurlanden (55,1 % voor Duitsland en 45,9 % voor Frankrijk). In vergelijking met alle
Europese landen bevindt de rendabiliteit van de immobiliënsector in België zich in de middenmoot.
Wat de verhouding tussen personeelskosten en omzet betreft, kan opnieuw worden vastgesteld dat deze veel lager ligt
in België (gemiddeld 7,1 % voor de periode 2008-2017) dan in de twee buurlanden (19,5 % voor Duitsland en 37 % voor
Frankrijk), maar ook lager dan in alle Europese landen.
Het lage aandeel personeelskosten in de omzet in België kan worden verklaard door het lage aandeel werknemers in
de Belgische immobiliënsector (ter herinnering: in 2017 waren 29,0 % van de werkzame personen in de sector werknemers in België, tegenover 61,5 % in Duitsland en 76,1 % in Frankrijk). Dit kan in verband gebracht worden met de
reglementering van het beroep van vastgoedmakelaar in België, aangezien dit beroep vergelijkbaar is met een vrij beroep, dat voornamelijk door zelfstandigen wordt uitgeoefend. Bovendien stelt de verplichte opleiding voor het verkrijgen van de titel van makelaar stagiairs ter beschikking van de makelaars, wat het onnodig kan maken om extra medewerkers in dienst te nemen.
69

Geen gegevens beschikbaar voor Nederland.
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Het kan dus interessant zijn om de relatief hoge rendabiliteit van de immobiliënsector in België in perspectief te plaatsen, rekening houdend met de Belgische kenmerken van de sector. In tegenstelling tot de andere sectoren en de identieke sectoren in andere landen zou het bruto-exploitatieoverschot van de Belgische vastgoedmakelaars onder meer
kunnen worden gebruikt om de talrijke zelfstandigen in de sector en de stagiairs te vergoeden.
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Grafiek 14. Verband tussen de toegevoegde waarde en de omzet in de periode 2008-2017 voor de immobiliënkantoren in Europa
Grafiek 15. Verband tussen de personeelskosten en de omzet in de periode
2008-2017 voor immobiliënkantoren in Europa
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IV.4.4.3 Rendabiliteit en reglementering
Zoals eerder uitgelegd, kan de mate van reglementering in een sector de dynamiek van de sector beïnvloeden en zo de
concurrentie en de rendabiliteit in die sector aantasten. Om te weten te komen in hoeverre dit voor de sector van de
immobiliënkantoren geldt, wordt het rendabiliteitsniveau van de sector, gedefinieerd als het brutoexploitatieoverschot ten opzichte van de omzet, vergeleken met de reglementeringsgraad, verkregen aan de hand van
de restrictiviteitsindicator voor alle Europese landen. Er bleek geen enkele correlatie te bestaan tussen de twee variabelen. De reglementering van de immobiliënsector zou dus geen invloed hebben op de rendabiliteit ervan.
Grafiek 16. Verband tussen de rendabiliteit van de immobiliënsector in Europa (gemiddeld 2008-2017) en het niveau van reglementering
(In 2016)
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Gemiddeld over de periode 2008-2017 had België een relatief hoog rendabiliteitsniveau (meer dan 30 %), dat geassocieerd wordt met de hoogste graad van reglementering in de bestudeerde landen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hadden echter ook een rendabiliteitsniveau van gemiddeld meer dan 30 % gedurende deze periode, terwijl hun
reglementeringsgraad in 2016 nihil was. Omgekeerd had Frankrijk daarentegen een lagere gemiddelde rendabiliteit
voor de periode 2008-2017 dan alle Europese landen, ook al was de reglementeringsgraad in overeenstemming met
het Europese gemiddelde. Wat Cyprus en Slovenië betreft, lijkt de reglementeringsgraad vergelijkbaar met deze van
België, maar dan met een lagere rendabiliteit.

IV.5 Consumentenbescherming
De aankoop of verkoop van een onroerend goed is een van de zwaarste financiële transacties waarmee een consument ooit in zijn leven te maken zal hebben. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat de consument kan beschikken
over een dienstverlening van goede kwaliteit in dit domein.
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IV.5.1 Consumer Market Scoreboard
De “Consumer Market Scoreboard”, 70 ontwikkeld door de Europese Commissie, is de enige bron van gegevens aan de
hand waarvan de kwaliteit van de dienstverlening aan de consument kan worden geschat. Deze boordtabel steunt op
een bevraging van consumenten die afkomstig zijn uit de 28 lidstaten van de EU (alsook uit IJsland en Noorwegen) en
recent een vastgoed hebben aangekocht 71. In dit onderzoek wordt de concrete ervaring van de consumenten nagegaan en gepeild naar hun perceptie van de marktwerking voor de betrokken goederen en diensten, met inbegrip van
aspecten zoals consumentenvertrouwen, opgetreden problemen, keuze en vergelijkbaarheid van het aanbod, en vervulling van hun verwachtingen. 72 De resultaten worden samengevoegd tot een samengestelde marktprestatieindicator (“MPI”), 73 waarbij de markten gerangschikt worden op een waardeschaal van 0 tot 100.
Welnu, volgens de consumenten die zijn bevraagd voor de “Consumer Market Scoreboard” 2018 en volgens de daaruit
voortkomende MPI-indicator 74 zou de markt van de vastgoed-dienstverleningen75 op vlak van consumentenbescherming in de meeste Europese landen tekenen van disfunctie vertonen. Volgens de jongste gegevens uit deze enquête
bengelt genoemde markt qua kwaliteit van de dienstverlening helemaal onderaan de rangschikking (dit gold ook al in
de voorgaande jaren). In België liet onder de 40 onderzochte markten voor goederen en diensten de markt van de
vastgoed-dienstverlening de minst goede prestatie optekenen (met een score voor de MPI van 72,2), wat ook het geval
blijkt te zijn in Duitsland (met een score van 79,7) en in Frankrijk (met een score van 79,8). In Nederland kwam deze
markt uit op de 37ste plaats (met een score van 74,0). In België zijn de resultaten het slechtst voor het consumentenvertrouwen jegens de vastgoedmakelaar, met name op vlak van naleving van de regels inzake consumentenbescherming.
In haar analyse stipte de Europese Commissie aan dat consumenten de neiging hadden een beter cijfer toe te kennen
aan markten waarmee ze beter “vertrouwd” waren. Echter is het zo dat de consument slechts enkele keren in zijn hele
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https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-markets-scoreboard_en
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De enquête is gebaseerd op telefoongesprekken gevoerd tussen mei en juli 2015 bij een representatieve steekproef van 500 personen (van 18 jaar en ouder), voor elk van de 40 markten die in het onderzoek van 2018 waren opgenomen en in alle EU-lidstaten
(250 ondervragingen in Cyprus, Luxemburg, Malta en IJsland).
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Vertrouwen: de mate waarin consumenten vertrouwen dat kleinhandelaars en dienstverleners de regels omtrent consumentenbescherming zullen naleven. Algemeen geleden nadeel: aantal consumenten die problemen op de markt hebben ondervonden en
omvang van de schade aan de consumenten berokkend door die problemen (onder meer, maar niet uitsluitend, financieel verlies).
Keuzeaanbod: voldoening van de consumenten ten aanzien van het aantal kleinhandelaars en dienstverleners. Vergelijkbaarheid:
gemak/moeilijkheid waarmee goederen en diensten onderling kunnen worden vergeleken. Verwachtingen: voldoening van de consumenten, mate waarin de markt beantwoordt aan hun verwachtingen.
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De MPI wordt voor elke markt en voor elke bevraagde persoon als volgt berekend: a) gewogen gemiddelde van de scores (van 0
tot 10) van elke component, met als wegingsfactoren het relatieve belang van die componenten zoals aangegeven door de bevraagde consumenten; b) de onder punt (a) verkregen resultaten worden door 10 vermenigvuldigd. Dit betekent dat terwijl de MPI
wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100, elk van zijn componenten wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10. De scores per
component voor “Vergelijkbaarheid”, “Vertrouwen”, “Keuzeaanbod” en “Verwachtingen” worden berekend op basis van het gemiddelde van de antwoorden van alle bevraagde personen (op een schaal van 0 tot 10). De score voor component “Algemeen nadeel”, waarvan de waarde ook tussen 0 en 10 komt te liggen, is gebaseerd op het antwoord van de bevraagde persoon op de vraag
naar de ernst van het berokkende nadeel en wordt vastgesteld op 0 bij consumenten die geen problemen ervaren hebben. Vervolgens wordt de schaal omgekeerd om die te laten overeenkomen met de schaal van de overige componenten. De methodologie die
aan de berekening van de samengestelde indicator ten grondslag ligt, werd in 2015 grondig herzien, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum van de Commissie. Bij die herziening werd de deugdelijkheid van het conceptuele kader, alsook de statistische opbouw van de indicator bekrachtigd. Nadere informatie op https://ec.europa.eu/info/publications/consumermarkets-scoreboard_en.
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Data - Consumer Market Scoreboard 2017.
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Vastgoed-dienstverleningen omvatten hier de vastgoedmakelaars en de huurbemiddelaars.
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leven een beroep zal doen op de diensten van een vastgoedmakelaar. Bovendien zijn bij zo’n transactie aanzienlijke
geldbedragen gemoeid die een grote economische weerslag hebben op het leven van het betrokken individu. De consument kan zich dus op deze markt onbekwaam voelen, en in sterkere mate dan op andere markten geducht zijn voor
informatie-asymmetrie. 76 Dit in aanmerking genomen is het weinig verbazend dat consumenten subjectief de prestaties van de vastgoedmarkt strenger beoordelen dan die van de overige markten.
Grafiek 17. MPI-indicator en zijn componenten voor vastgoed-dienstverlening in België en de buurlanden
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Bron: EC en eigen berekeningen.

Terwijl de Belgische consument, zoals algemeen aangenomen, bij het beoordelen van zijn voldoening zich toch al
strenger toont dan zijn Duitse, Franse en Nederlandse tegenhangers, blijkt voor vastgoed-dienstverleningen het verschil tussen de Belgische MPI-score en deze in de buurlanden nog groter te zijn dan gemiddeld voor alle diensten samen (-5,6 punt gemiddeld voor vastgoed tegenover -4,2 punt voor alle diensten samen). Bovendien verliest de MPIindicator voor vastgoed-dienstverleningen in België 0,5 punt in vergelijking met 2016 (hij gaat ook 1,3 punt achteruit in
Duitsland, doch stijgt met 0,8 in Frankrijk en 1,8 in Nederland). Aangezien de consument echter slechts één of twee
keer in zijn leven gebruik zal maken van de diensten van een makelaar, is een vergelijking in de tijd moeilijk, omdat de
consument zijn tevredenheid beoordeelt zonder vergelijkingspunt.
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Volgens Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018 vormt kennis van de consumentenrechten een van de factoren die het consumentenvertrouwen beïnvloeden bij een vastgoedtransactie. De
bewustmaking van de consument van zijn rechten op dit vlak zou dus nuttig kunnen zijn.
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IV.5.2 Problemen door consumenten ervaren bij de verkoop van een vastgoed via een makelaar Enquête van de Europese Commissie bij consumenten
In een ander onderzoek bij consumenten heeft de Europese Commissie gepeild naar de aard van de problemen die
potentieel optreden bij het gebruik van de diensten van een vastgoedmakelaar. Volgens deze enquête 77 heeft 63 %
van de Belgische bevraagden die een vastgoed via een vastgoedmakelaar had verkocht (of verhuurd), 78 met geen enkele van de in de enquête vernoemde problemen te kampen gehad (zie tabel hieronder). Dit percentage ligt wel hoger in
de buurlanden, namelijk 67 % in Frankrijk, 72 % in Duitsland en 73 % in Nederland.
Tabel 6. Soort problemen opgetreden bij de verkoop/verhuur van een vastgoed via een vastgoedmakelaar
(in % van de bevraagden)
BE

DE

FR

NL

Geringe moeite opgebracht door de makelaar om de eigendom bekend te maken

9%

10%

17%

13%

Druk vanwege de makelaar om het vastgoed onder de marktprijs te verkopen (of te verhuren)

10%

12%

9%

14%

Fouten gemaakt door de makelaar bij het verwerken van de aanvragen en bij de onderhandelingen

8%

10%

9%

5%

Druk vanwege de makelaar om de verkoop (of verhuur) van het vastgoed bekend te maken tegen een prijs onder de marktprijs

10%

4%

5%

4%

Laattijdige afsluiting van de verkoop (of verhuur) ten aanzien van de vooropgestelde termijn

7%

4%

6%

3%

Vastgoed werd niet correct bekend gemaakt

3%

3%

5%

3%

Makelaar deed pas moeite op het einde van de looptijd van het contract

5%

5%

6%

3%

Door makelaar aangerekende verkapte kosten

0%

0%

3%

2%

Ander probleem

2%

1%

3%

4%

Bron: Consumer market study on the functioning of the real estate services for consumers in the EU – CE 10/2018.

Onder de problemen die zijn opgetreden bij de verkoop van een vastgoed via een vastgoedmakelaar, werd — in België
(20 %) zowel als in Duitsland (16 %) en in Nederland (18 %) —de druk door de makelaar uitgeoefend om het vastgoed
te koop te stellen of te verkopen tegen een prijs beneden de marktprijs het vaakst vermeld. In Frankrijk meldden 17 %
van de bevraagden de geringe moeite die de vastgoedmakelaar deed om de verkoop bekend te maken (9 % in België,
10 % in Duitsland en 13 % in Nederland). Opvallend is dat in België (zoals in Duitsland) door geen enkele bevraagde
melding werd gemaakt van door de makelaar aangerekende verkapte kosten (tegen 3 % in Frankrijk en 2 % in Nederland).
Een interessant gegeven is voorts dat 42 % van de in het onderzoek opgenomen Europese verkopers (of eigenaars)
aangaven dat volgens hun eigen ervaring de vastgoedmakelaar hen als verkoper (of verhuurder) op gelijke voet behandelde als de koper (of huurder), 32 % antwoordde dat de makelaar voornamelijk in het voordeel optrad van de verkoper (of verhuurder) handelde en 11 % in het voordeel van de koper (of huurder).

77 Tussen 7 augustus en 12 september 2017 werd een grondig onderzoek gevoerd bij consumenten in de 28 lidstaten van de EU,
alsook in IJsland en in Noorwegen. Deze enquête richtte zich tot consumenten die in de loop van de voorbije zeven jaar (vanaf
2010) ofwel onroerende goederen hadden gehuurd, verhuurd, gekocht of verkocht, ofwel in diezelfde periode gepoogd hadden
onroerende goederen te huren, te verhuren, te kopen of te verkopen. Onder de consumenten die onroerende goederen hadden
gehuurd of gekocht zijn slechts diegenen bij het onderzoek betrokken die dit deden via de aanbiedingen van een vastgoedkantoor.
Bij de consumenten die onroerende goederen hadden verhuurd of verkocht zijn enkel diegenen bij de enquête betrokken die een
vastgoedmakelaar onder de arm hadden genomen om hen te helpen een huurder of koper te vinden. In de EU28 hebben alles samen 12.121 personen geantwoord op het onderdeel over de aankoop of huur van een eigendom en 4.817 op vragen omtrent de
verkoop of verhuur van een onroerend goed. Voor meer informatie: Consumer market study on the functioning of the real estate
services for consumers in the EU – CE 10/2018
78

Of gepoogd hadden te verkopen of te verhuren.
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IV.5.3 Klachten bij het BIV
Een andere indicator waarmee de voldoening van de klant kan worden gemeten is het aantal klachten ingediend bij de
BIV. Zoals af te lezen valt van onderstaande grafiek is, ondanks het stijgende aantal vastgoedmakelaars (+18 % tussen
2011 en 2018, gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 2,4 %), het aantal klachten en het aantal zonder gevolg gebleven
klachten slechts amper toegenomen over de beschouwde periode, met een jaarlijks gemiddeld groeicijfer van respectievelijk 0,5 % en 4,5 %. Daarbij moet, volgens het BIV, in meer dan 90 % van de gesanctioneerde dossiers de oorzaak
worden gezocht in de gebrekkige opleiding van de betrokken vastgoedmakelaars. Nadere informatie over de grieven
van de klagers is er evenwel niet. Er dient op gewezen te worden dat dit aantal klachten betrekking heeft op alle drie
de beroepen van vastgoedagenten en niet alleen op makelaars.
Grafiek 18. Aantal klachten ingediend bij het BIV
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Bron: BIV.

IV.6 Samenvatting
De aankoop of verkoop van een onroerend goed is een van de zwaarste financiële transacties waarmee een consument ooit in zijn leven te maken zal hebben. Het is dan ook noodzakelijk dat op gebied van vastgoedmakelarij de consument kan beschikken over een kwaliteitsvolle dienstverlening, ook al blijft gebruik van deze dienstverlening optioneel, waarbij moet worden vermeden dat dit berust op overmatige regelgeving, die de concurrentie te sterk zou inperken. Volgens de restrictiviteitsindicator (RI) van de Europese Commissie ligt in België de reglementeringsgraad voor het
beroep van vastgoedmakelaar hoger dan in de buurlanden. Doelstelling van deze strengere reglementering in België is
onder meer om de uitoefening van het beroep van makelaar te professionaliseren en zodoende de consumentenbescherming te waarborgen voor zij die hun eigendom door bemiddeling van een vastgoedmakelaar wensen te verkopen
(of te verhuren). Het is namelijk zo dat de toenemende omvang van de bij een eigendomsoverdracht wettelijk verplicht
voor te leggen informatie meer en meer Belgische consumenten aanzet om een vastgoedmakelaar onder de arm te
nemen en de opdracht van laatstgenoemde ook ingewikkelder maakt. Het kan voor de consument interessant zijn om
tijdens het proces te kunnen rekenen op de goede raad van een professioneel vastgoedmakelaar, althans indien de
consument ervoor heeft gekozen om met een bemiddelaar in zee te gaan. Door het groeiend aantal vastgoedmakelaars en door het aantal vastgoedagentschappen per inwoner dat in België hoger ligt dan in de buurlanden, lijkt er in de
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sector vastgoedkantoren geen probleem te bestaan van te kort aan concurrentie. De inkomsten van vastgoedmakelaars gingen in de voorbije jaren snel omhoog (ten gevolge van de stijgende gemiddelde prijs van de vastgoedtransacties en van het toenemende marktaandeel van de vastgoedmakelarij). Ook blijkt in België de rendabiliteit in de sector
hoger te liggen, hetgeen te verklaren valt door geringere personeelskosten als gevolg van het kleinere aantal werknemers in deze sector in België. Daardoor komt het beroep van vastgoedmakelaar in België dicht in de buurt van een vrij
beroep, bij voorkeur uitgeoefend door zelfstandigen. Ook al doet de strengere reglementering in België kennelijk geen
afbreuk aan de concurrentie, toch geeft de Belgische consument evenwel geen blijk van een hogere voldoening over
de dienstverlening van de vastgoedmakelaars dan in de buurlanden, volgens de jongste Consumer Market Scoreboard
van de Europese Commissie. Het is dus belangrijk de consument erop te wijzen dat het hem vrij staat de concurrentie
voluit in zijn eigen voordeel te laten spelen, een voor hem zo gunstig mogelijk makelaarscontract te laten opstellen en
de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Verder is hij vrij zich vanaf het begin van het proces van eigendomsoverdracht bij te laten staan door een notaris en zelf zijn vastgoed te verkopen.
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Lijst van afkortingen
BIV

Beroepinstituut van Vastgoedmakelaars

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde

CEN

Comité européen de normalisation

CNTGI

Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière

DE

Duitsland

EC

Europese Commissie

EU

Europese Unie

FNAIM

Fédération Nationale de l’Immobilier

FR

Frankrijk

GJG

Gemiddelde Jaarlijkse Groei

ISO

International Organization for Standardizaton

IVD

Immobilienverband Deutschland

MPI

Market Performance Indicator

NACE

Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne

NL

Nederland

NRVT

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

NVM

Nederlandse Vereniging van Makerlaars and Taxateurs

RI

Restrictiviteitsindicator

SCVM

Stichting Certificering Voor Makelaars

VBO

Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed

VTE

Voltijdse equivalenten

39

