
 
 
 

PUBLIEKE VERSIE 

 

Auditoraat 

Beslissing nr. BMA-2016-I/O-21-AUD van 28 juni 2016 

Zaak MEDE-I/O-15/0003 - BIV  

 

I. Procedure en procedurele voorgaanden 

1. Op 30 januari 2015 werd door de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (verder 

“BMA”) op basis van artikel IV.41, §1, 2° Wetboek Economisch Recht (verder “WER”) een ambtshalve 

onderzoek opgestart tegen het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (verder “BIV”). Dit ambtshalve 

onderzoek werd geregistreerd onder nummer MEDE-I/O-15/0003. 

2. De aanleiding hiervoor was de volgende. Het BIV werd in 2010 veroordeeld door de Raad voor de 

Mededinging1 wegens het opstellen en verspreiden van aanbevolen minimumbarema’s met betrekking 

tot de diensten van vastgoedmakelaars voor de periode van 1996 tot en met 26 februari 2004. Concreet 

werd een vast bedrag voorgesteld voor de eerste schijf met daarna trapsgewijs een percentage in 

functie van de verkoopprijs van het goed. Voor de hoogste trap - met name bebouwde eigendommen 

boven de 5 miljoen Belgische frank (omgerekend € 125.000) - bedroeg het minimumbedrag van de 

honoraria op de te bekomen verkoopprijs van het goed 3%.2 

3. Uit informatie waarover de BMA beschikte, bleek dat het onder vastgoedmakelaars nog steeds 

courante praktijk zou zijn een commissieloon van 3% te hanteren. Vastgoedmakelaars zouden hiertoe 

aangezet worden door het BIV.  

4. Daarnaast zou het BIV via haar tuchtrechtelijke procedures een bepaalde gedragslijn opleggen aan de 

haar aangesloten leden die bepaalde, in het bijzonder vernieuwende, praktijken zou verhinderen of 

moeilijker maken en om die reden mogelijks als mededingingsbeperkend zou kunnen worden 

beschouwd. 

5. Bijgevolg heeft het Auditoraat een ambtshalve onderzoek geopend en in dit kader   verzoeken om 

inlichtingen gestuurd naar het BIV en naar meer dan 8.000 bij het BIV aangesloten vastgoedmakelaars.   

6. De resultaten van dit onderzoek worden hieronder besproken in Sectie III. 

                                                           
1
  Beslissing nr. 2010-I/O-30 van de Raad voor de Mededinging van 26 augustus 2010 in zaak nr. CONC-I/O- 

01/0042, Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 
2
  Ib., § 30. 
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II. Betrokken partij: BIV 

7. Het BIV is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid dat is opgericht bij 

Koninklijk Besluit van 17 februari 1995 houdende oprichting van het Beroepsinstituut van 

Vastgoedmakelaars. Het BIV staat onder de voogdij van de Minister van Middenstand. 

8. Naast het BIV bestaan er verscheidene syndicale beroepsorganisaties, waaronder de Confederatie van 

Immobiliënberoepen (CIB) en Réflexions Immobilières (RI). In tegenstelling tot het BIV dat een 

publiekrechtelijke beroepsorganisatie is, zijn dit private beroepsorganisaties opgericht ter verdediging 

van de beroepsbelangen van hun leden en van de vastgoedsector in het algemeen.  

9. De voornaamste taken van het BIV zijn: het verifiëren of aan alle bepalingen werd voldaan om 

toegang te krijgen tot het beroep, de toelating geven om de titel van vastgoedmakelaar te mogen 

voeren, het opmaken en controleren of de vastgoedmakelaar de regels van de plichtenleer naleeft (en 

zo niet, sancties opleggen), het opmaken van het stagereglement en maatregelen nemen inzake 

beroepsvervolmaking en bijscholing van de leden.  

10. Elke vastgoedmakelaar dient zich verplicht aan te sluiten bij het BIV en enkel vastgoedmakelaars die 

op het tableau van de beoefenaars of op de lijst van de stagiairs van het BIV zijn ingeschreven, kunnen 

lid zijn. 

III. Voorwerp van het ambtshalve onderzoek 

11. Onder vastgoedmakelaars zou het, ondanks de veroordeling van het BIV door de Raad voor de 

Mededinging in 2010, nog steeds courante praktijk zijn een vast commissieloon van 3% te hanteren. 

Vastgoedmakelaars zouden hiertoe aangezet worden door het BIV.  

12. Op de website van het BIV leest men wat dit betreft echter het volgende :  

 

“Bundel aanbevolen tarieven : 

 

Het BIV beveelt vastgoedmakelaars géén tarieven aan, legt vastgoedmakelaars geen tarieven op 

en dwingt geen tarieven af. Het opleggen van tarieven is immers strijdig met het 

mededingingsrecht omdat het de vrije markteconomie zou fnuiken. Elke vastgoedmakelaar is dus 

vrij om zijn of haar commissie te bepalen, ongeacht de specifieke beroepsactiviteit (bemiddeling, 

syndicschap of rentmeesterschap).”3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Bron: http://www.biv.be/themabundels/bundel-aanbevolen-tarieven Laatst geraadpleegd op 10 juni  2016. 

http://www.biv.be/themabundels/bundel-aanbevolen-tarieven
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“Welke commissie mag mijn vastgoedmakelaar vragen? 

 

Er bestaan geen vaste, verplichte of aanbevolen tarieven 

De vastgoedmakelaars zijn volledig vrij hun tarieven te bepalen. Verplichte of opgelegde tarieven 

zijn immers verboden. Dit is niet alleen zo voor de vastgoedmakelaars, maar ook voor advocaten, 

architecten, enz. Het opleggen van tarieven is strijdig met het mededingingsrecht.” 

“Tarieven en mededinging 

Op 9 februari 2004 publiceerde de Europese Commissie een rapport over de mededinging op het 

gebied van de professionele dienstverlening. In dit rapport heeft de Europese Commissie 

aangegeven dat ook het opstellen van aanbevolen ereloontarieven een inbreuk op het 

mededingingsrecht kan uitmaken. Gelet op het voorgaande had het BIV begin 2004 dan ook 

beslist om - als voorzorgsmaatregel - de aanbevolen tarieven van haar website te verwijderen 

totdat er meer juridische zekerheid was. Inmiddels is de uitspraak van de Europese Commissie 

gekend. Op 24 juni 2004 kreeg de Orde van Architecten van de Europese Commissie een boete 

van € 100.000 opgelegd omdat haar aanbevolen barema's een inbreuk uitmaakten op artikel 81, 

lid 1, van het EG Verdrag. (De Nationale Raad van de Orde van Architecten besloot daarop om 

geen beroep aan te tekenen tegen deze beslissing.)”4 

13. Opmerkelijk in dit verband is evenwel dat het BIV enkel verwijst naar de beslissing van de Europese 

Commissie tegen de Orde van Architecten, maar niet naar de meer recente beslissing van de Raad voor 

de Mededinging betreffende gelijkaardige praktijken waaraan het BIV zelf zich schuldig had gemaakt. 

14. Daarnaast zou het BIV via haar tuchtrechtelijke procedures een bepaalde gedragslijn opleggen aan de 

haar aangesloten leden die bepaalde, in het bijzonder vernieuwende of innovatieve praktijken zou 

verhinderen of moeilijker maken en om die reden mogelijks als mededingingsbeperkend zou kunnen 

worden beschouwd. 

15. Om de realiteit van deze praktijken te achterhalen, heeft het Auditoraat beslist een grootschalige 

bevraging te doen van de leden van het BIV, middels het online versturen van verzoeken om inlichtingen 

(verder “online bevraging”). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Bron: http://www.biv.be/veelgestelde-vragen/consumentenvragen/welke-commissie-mag-mijn-vastgoedmakelaar-vragen  

 Laatst geraadpleegd op 10 juni 2016. 

http://www.biv.be/veelgestelde-vragen/consumentenvragen/welke-commissie-mag-mijn-
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III.1 Online bevraging: methodologie en vragen  

16. De online bevraging bestond uit 8 (desgevallend 95) vragen per respondent, waarvan een aantal 

peilden naar de tarieven en tariefstructuur van het vastgoedkantoor en een aantal informeerden naar 

mogelijke tuchtprocedures van het BIV: 

1. Hoeveel verkooptransacties van vastgoed in België behandelt uw kantoor gemiddeld per jaar? 

 

2. Welk tarificatie-model wordt door uw kantoor in het merendeel van de verkooptransacties 

gehanteerd?  

 

a) Een identieke commissie (percentage van het verkoopbedrag), ongeacht het type 

verkooptransactie 

b) Een commissie (percentage van het verkoopbedrag) die varieert naargelang de 

waarde van het pand, type pand, locatie, …. 

c) Een vaste makelaarskost, onafhankelijk van het verkoopbedrag 

d) Een ander tarificatie-model, gelieve te specificeren 

 

Indien antwoord a op vraag 2: 

3. Wat is de hoogte van deze commissie (gelieve het percentage exclusief BTW weer te geven)?  

 

Indien antwoord b op vraag 2: 

4. Tussen welke waarden schommelt de commissie die door uw kantoor gehanteerd wordt 

(gelieve de percentages exclusief BTW weer te geven)? 

 

5. Waarom hanteert uw kantoor dergelijk tarificatie-model? 

 

6. Op welke manier tracht u als makelaar uw diensten te onderscheiden van andere makelaars? 

Geef hierbij de 3 belangrijkste middelen weer, waarbij u waarde "1" toekent aan het 

belangrijkste middel, "2" aan het tweede belangrijkste middel en "3" aan het derde 

belangrijkste middel.  

 

 Commissie 

 Gemiddelde verkoopstermijn 

 Correcte schatting van verkoopprijs 

 Goede onderhandeling met potentiële kopers in voordeel van de verkoper 

 Sterke referenties / tevredenheid vorige klanten uitspelen 

 Specialisatie (bijv. bepaald type woningen, ...) 

 Bijkomende adviesverlening (bijv. omtrent rechtsbijstand, financiële aspecten,…) 

 Ander, gelieve te specificeren 

                                                           
5   Dit hangt af van het antwoord op de tweede vraag, een vertakkingsvraag, waarbij afhankelijk van het  
  antwoord op deze vraag al dan niet een aanvullende vraag werd gesteld.  
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7. Wat is de hoogte van deze commissie (gelieve het percentage exclusief BTW weer te geven)? 

 

8. Tussen welke waarden schommelt de commissie die door uw kantoor gehanteerd wordt 

(gelieve de percentages exclusief BTW weer te geven)? 

 

9. Bent u in de afgelopen 5 jaar (2010-heden) geconfronteerd geweest met (dreigingen met) 

tuchtprocedures vanwege het BIV omwille van bepaalde door u gehanteerde praktijken? 

 

 Ja, dreiging met tuchtprocedures 

 Ja, feitelijke tuchtprocedure(s) 

 Neen  

 

10. Over welke door uw kantoor gehanteerde praktijken handelden deze (dreigingen met) 

tuchtprocedures? 

17. De uitnodiging voor deze online bevraging werd op 11 mei 2015 verstuurd naar de 8.216 geldige 

emailadressen uit een bestand van 9.290 afzonderlijke leden. Op 18 mei 2015 werd een 

herinneringsmail verstuurd aan de aangeschreven leden van het BIV die de online bevraging tot dan nog 

niet beantwoord hadden. De online bevraging werd afgesloten op 14 juni 2015. 

18.  Van de 8.216 aangeschreven leden van het BIV hebben uiteindelijk 4.011 leden - of 48.8% - de 

volledige vragenlijst beantwoord.  

19. Nadien heeft het Auditoraat volgende correcties uitgevoerd, gelet op het feit dat voor sommige 

vastgoedkantoren de vragenlijst meerdere keren beantwoord werd en het feit dat er daarnaast ook een 

aantal kantoren werden aangeschreven die recentelijk geen enkele verkooptransactie hebben 

uitgevoerd, waaronder syndici. Deze correctie heeft geleid tot een dataset van 2.889 weerhouden 

observaties of 35% van de oorspronkelijke verstuurde e-mails.6  

 

                                                           
6  Dit kan beschouwd worden als een hoge responsgraad. Bovendien is de groep respondenten  

representatief in termen van de geografische ligging van de vastgoedkantoren. 
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III.2 Online bevraging: resultaten 

20. De resultaten van de online bevraging worden hieronder besproken.  

21. De tariefstructuur die het vaakst wordt toegepast, is het variabel commissiepercentage. Hiervan 

maakt 56% van de bevraagde vastgoedkantoren gebruik. Ruim een derde (35%) van de bevraagde 

kantoren hanteert een identiek commissiepercentage, ongeacht het type verkooptransactie. Deze 

vastgoedkantoren maken bijgevolg geen onderscheid naar verkoopprijs, type vastgoed, aantal 

transacties en dergelijke. De resterende 10% maakt gebruik van een andere tariefstructuur, waarvan 3% 

werkt op basis van een vaste makelaarskost.  

 

Volledig BIV-bestand Met email Weerhouden antwoorden*

Totaal 9.290 8.259 2.889

Totaal België 9.229 99% 8.203 99% 2.873 99%

Vlaanderen 5.231 56% 4.605 56% 1.572 54%

Vlaams Brabant 809 9% 725 9% 245 8%

Antwerpen 1.227 13% 1.098 13% 363 13%

Limburg 551 6% 499 6% 199 7%

Oost-Vlaanderen 1.216 13% 1.049 13% 356 12%

West-Vlaanderen 1.428 15% 1.234 15% 409 14%

BHG 1.714 18% 1.555 19% 496 17%

Wallonië 2.284 25% 2.043 25% 805 28%

W. Brabant 647 7% 596 7% 267 9%

Luik 589 6% 525 6% 195 7%

Namen 295 3% 263 3% 85 3%

Henegouwen 637 7% 561 7% 217 8%

Luxemburg 116 1% 98 1% 41 1%

Buitenland 61 1% 56 1% 16 1%

* Correctie voor meerdere antwoorden per kantoor, syndici

Identieke 
commissie 

(vast % van het 
verkoopbedrag)

35%

Variabel 
commissie
percentage

55%

Vaste 
makelaarskost

3%

Ander 
tarificatiemodel

7%

Verdeling respons naar type tarificatiemodel
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22. De mate waarin de verschillende tariefstructuren worden gehanteerd, verschilt per regio.  

  

Vlaams 
Gewest 

Waals Gewest 
Brussels 

Hoofdstedelijk 
gewest 

Totaal 

Identieke commissie (vast %) 32% 38% 41% 35% 

Variabel percentage 60% 48% 48% 54% 

Overig:  9% 15% 11% 10% 

Vaste makelaarskost 3% 5% 4% 3% 

Andere tariefstructuur 6% 10% 7% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

 

23. Ook op provinciaal niveau zijn er merkbare verschillen wat betreft het gebruik van elke 

tariefstructuur. In Luik, Namen en Waals-Brabant wordt het vaste commissiepercentage het vaakst 

gehanteerd; in Henegouwen, Antwerpen en Oost-Vlaanderen het minst vaak.  

In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen wordt het variabel percentage het vaakst toegepast. 

Luxemburg kent het hoogste percentage “andere tariefstructuur”, waarbij voornamelijk de combinatie 

van een forfaitair bedrag (vaak een minimum vergoeding) met een vast of variabel percentage op de 

totale verkoopprijs of het resterend bedrag wordt gehanteerd. 

  

HEN ANT OVL VBR LUX WVL LIM LUI NAM WBR 

Vast percentage 28% 29% 29% 31% 32% 34% 35% 40% 41% 44% 

Variabel percentage 54% 62% 61% 62% 41% 55% 58% 47% 41% 46% 

Overig: 17% 9% 10% 6% 27% 11% 7% 13% 18% 10% 

Vast bedrag 8% 2% 3% 4% 0% 3% 2% 4% 4% 3% 

Ander model 9% 7% 7% 2% 27% 8% 5% 9% 14% 7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 Vast commissiepercentage 

24. Binnen de groep vastgoedkantoren die een vast percentage aanrekenen voor hun diensten, rekent 

80% van de kantoren een commissieloon van 3% per transactie aan.  

25. Meer dan een kwart van de vastgoedkantoren die de volledige vragenlijst hebben beantwoord, 

houdt dus vast aan het commissiepercentage van 3% per transactie dat in het verleden door het BIV als 

minimumbedrag werd aanbevolen voor bebouwde eigendommen boven de 5 miljoen Belgische frank 

(omgerekend € 125.000) en waarvoor het BIV in 2010 door de Raad voor de Mededinging werd 

veroordeeld.  

26. De link met de  minimumbarema’s die vroeger door het BIV aanbevolen werden, blijkt eveneens uit 

de open antwoorden waarin de respondenten gevraagd werd om hun keuze van tariefstructuur toe te 

lichten, bijvoorbeeld “Gangbaar tarief uit het verleden (vroeger gemiddelde uit de aanbevolen barema's 

van BIV)”. 
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27. Een andere vaak voorkomende reactie is de verwijzing naar de concurrentie in de omgeving of het 

feit dat dit een algemeen gangbaar tarief is.  

28. Onder de overige vastgoedkantoren met een vast commissiepercentage, rekent 13% een vast 

percentage aan dat lager is dan 3% en 8% een percentage dat hoger is dan 3%.  

 

Variabel commissiepercentage 

29. De meerderheid der bevraagde vastgoedkantoren maakt gebruik van een tariefvork. Aan deze 

respondenten werd gevraagd om het minimum en maximum percentage op te geven, alsook de reden 

waarom ze voor deze tariefstructuur hebben gekozen.  

30. Redenen die worden aangehaald voor het gebruik van een variabele tariefstructuur zijn onder meer 

concurrentiedruk, verschil in moeilijkheidsgraad, percentage naargelang hoogte van verkoopbedrag en 

onderhandeling met de cliënt. 

31. Bij 55% van de gehanteerde vorken bedraagt het verschil tussen het minimum tarief en maximum 

tarief 1%, bij 80% bedraagt het verschil 2%.  

32. Bij 70% van deze makelaars is 3% een grenswaarde (minimum of maximum) van de vork die 

gehanteerd wordt. Bij slechts 6% van de makelaars ligt de 3% niet binnen de toegepaste vork.  

33. Deze cijfers tonen aan dat ook binnen de groep van makelaars die aangeeft te diversifiëren, de 

gehanteerde tariefstructuur slechts beperkt afwijkt van de vroegere 3%-regel. 

34. Omdat op basis van de online bevraging niet duidelijk valt uit te maken in welke mate deze variabele 

tarieven effectief worden toegepast, werd aan vijftig vastgoedkantoren (die aangaven een variabel tarief 

te hanteren) gevraagd een volledig overzicht te bezorgen van al hun transacties van de afgelopen 5 jaar, 

hierbij telkens het verkoopbedrag en de gehanteerde commissie vermeldend.
7
  

35. Op basis van deze resultaten kon geen eenduidige conclusie worden opgemaakt: een aantal 

vastgoedkantoren hanteerde effectief uiteenlopende tarieven, terwijl andere vastgoedkantoren in het 

merendeel van de transacties eenzelfde - vast - commissiepercentage aanrekenden en hier slechts 

sporadisch van afweken. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Er werden zowel kleine vastgoedmakelaars met slechts enkele transacties per jaar aangeschreven alsook  

grotere vastgoedmakelaars met meer dan 100 transacties per jaar. Van de 50 ondervraagde vastgoedmakelaars hebben er 19 de 
gevraagde gegevens aangeleverd.   
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36. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de verdeling van de verschillende 

tariefstructuren over de 2.889 vastgoedmakelaars die de volledige enquête beantwoord hebben.   

Tariefstructuur 
Aandeel 

(t.o.v. de 2.889 bevraagde 
kantoren) 

Vast percentage 35% 
3% 28% 

>3% 3% 
<3% 4% 

Variabel percentage 55% 
Minstens 3% 7% 

Hoogstens 3% 35% 
3% tussen min en max 13% 

Overig: 10% 
Vast bedrag 3% 

Andere tariefstructuur 7% 

 

Overige vragen 

37. Naast vragen aangaande de gehanteerde tariefstructuur, werd de vastgoedmakelaars verder 

gevraagd op welke manier ze hun diensten trachten te onderscheiden van andere kantoren. Volgende 

mogelijkheden werden hierbij aangereikt:  

 

 Commissie 

 Gemiddelde verkoopstermijn 

 Correcte schatting van de verkoopprijs 

 Goede onderhandeling met potentiële kopers in voordeel van de verkoper 

 Sterke referenties / tevredenheid vorige klanten uitspelen 

 Specialisatie (bijv. bepaald type woningen, ...) 

 Bijkomende adviesverlening (bijv. omtrent rechtsbijstand, financiële aspecten,…) 

 En tenslotte de mogelijkheid “Ander”, waarbij gevraagd werd deze te specifiëren  

 

38. De respondent werd hierbij gevraagd de drie belangrijkste criteria aan te duiden en dit in volgorde 

van belang. Onderstaande tabel toont de resultaten van deze vraag, opgesplitst naar type 

tariefstructuur. 
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Totaal 

(zonder onderscheid naar tariefstructuur) 
 

  

Belangrijkste 
criterium 

2e 
belangrijkste 

criterium 

3e 
belangrijkste 

criterium 

in 
top 3 

Correcte schatting 47% 20% 10% 77% 

Sterke referenties 17% 22% 19% 58% 

Goede onderhandeling 9% 20% 17% 47% 

Bijkomend advies 6% 12% 15% 34% 

Specialisatie 7% 8% 8% 22% 

Verkoopstermijn 3% 6% 10% 19% 

Ander 7% 3% 7% 16% 

Commissie 4% 4% 8% 16% 

 

39. Een correcte schatting, sterke referenties, goede onderhandelingen met potentiële kopers en het 

leveren van bijkomend advies zijn de vier belangrijkste criteria waarmee de vastgoedmakelaars zich 

trachten te onderscheiden van elkaar. Enerzijds betekent dit dat een goede reputatie en dienstverlening 

belangrijke elementen vormen om zich te onderscheiden in de sector. Anderzijds lijken er weinig 

prikkels te zijn om zich - naast een goede dienstverlening - te onderscheiden aan de hand van 

aantrekkelijke tarieven.  

40. Bovenstaande analyse werd ook gedaan voor elk van de verschillende tariefstructuren, maar dit 

leverde telkens quasi hetzelfde resultaat op. Ook per regio zijn er weinig merkbare verschillen, 

uitgezonderd een relatief groter belang voor het geven van een correcte schatting in het Waals Gewest 

en een relatief kleiner belang voor het uitspelen van goede referenties in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  

 

Conclusie 

41. Het onderzoek heeft niet uitgewezen dat het BIV zich schuldig heeft gemaakt aan dezelfde praktijken 

als waarvoor het in 2010 werd veroordeeld, namelijk het opstellen en verspreiden van aanbevolen 

minimumbarema’s. 

42. Evenwel dient opgemerkt dat de sector van de vastgoedmakelaars nog steeds gekenmerkt wordt 

door een beperkte differentiatie wat betreft de gehanteerde tarieven, waarbij het vaste tarief van 3% 

als commissieloon nog steeds het referentiepunt vormt voor vele vastgoedmakelaars. 
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III.3 Opleggen gedragslijn  

43. Het ambtshalve onderzoek had daarnaast eveneens tot voorwerp na te gaan of het BIV via haar 

tuchtrechtelijke procedures een bepaalde gedragslijn zou opleggen aan de haar aangesloten leden die 

bepaalde, in het bijzonder vernieuwende of innovatieve praktijken zou verhinderen of moeilijker maken 

en om die reden mogelijks als mededingingsbeperkend zou kunnen worden beschouwd. Concreet wordt 

verwezen naar vernieuwingen op het gebied van tarifering, klantenwerving, verkoopmodel en 

communicatie met de klant.  

44. Het BIV heeft, in antwoord op een verzoek om inlichtingen, overzichtstabellen overgemaakt van alle 

tuchtrechtelijke procedures die werden ingeleid sinds 2010 tegen leden van het BIV, met daarbij de 

namen en contactgegevens van de leden tegen wie een tuchtrechtelijke procedure werd ingeleid, de 

voornaamste redenen waarom deze tuchtrechtelijke procedure werd ingeleid en de uitkomst van deze 

procedures. Bovendien maakte het BIV overzichtstabellen over met de beslissingen in eerste aanleg en 

in beroep, door de Nederlandstalige en Franstalige kamers.   

45. Deze tabellen zijn nagekeken op basis van de verstrekte trefwoorden. De beslissingen die handelden 

over klantenwerving, tarifering en andere voor het onderzoek relevante onderwerpen werden 

opgevraagd en bekeken.  

 

Conclusie 

46. Nazicht van de door het BIV verstrekte informatie maakte duidelijk dat, alleszins op basis  van de 

gevoerde tuchtprocedures, niet kan besloten worden dat het BIV een bepaalde gedragslijn zou opleggen 

aan vastgoedmakelaars met als doel het verhinderen of moeilijker maken van vernieuwende of 

innovatieve praktijken.   

47. Deze conclusie werd bovendien bevestigd door de resultaten van bovenvermelde online bevraging.  

IV. Motivering stopzetten onderzoek 

48. De informatie die is verkregen in het kader van dit ambtshalve onderzoek, volstaat niet om op 

afdoende wijze het bestaan van een inbreuk op artikel IV.1 WER en/of artikel 101 VWEU vast te stellen.  

49. Boek IV. WER bepaalt niet wat er dient te gebeuren indien het Auditoraat tot de conclusie komt dat 

een ambtshalve onderzoek niet toelaat de gegrondheid van de vermeende restrictieve 

mededingingspraktijken op afdoende wijze aan te tonen. Echter, op grond van artikel 42 § 4 WER a 

contrario en de principes inzake behoorlijk bestuur, moet het voor het Auditoraat mogelijk zijn om in 

dergelijk geval een ambtshalve onderzoek stop te zetten.  

50. Het Auditoraat behoudt zich echter het recht voor om een nieuw onderzoek te openen,  onder meer 

in geval van nieuwe feiten die zouden wijzen op enige vorm van mededingingsbeperkend gedrag in 

hoofde van het BIV en/of van haar leden. 



 
12 

V. Beslissing 

51. Het Auditoraat beslist, omwille van bovenvermelde redenen, het onderzoek in zaak MEDE-I/O-

15/0003 stop te zetten. 

 

OM DEZE REDENEN, HET AUDITORAAT 

Uitspraak doende in het kader van Boek IV. WER 

Beslist tot de stopzetting van  het ambtshalve onderzoek in zaak MEDE-I/O-15/0003. 

 

Gedaan te Brussel, op 28 juni 2016 

Voor het Auditoraat  

 

Véronique Thirion    Carl Wettinck   Bert Stulens  

Auditeur-generaal         Auditeur      Auditeur 


