Tvilsom fransk megler a
Som i de fleste andre land sliter
eiendomsmeglere i Frankrike
med et noe frynsete rykte.
Foruten det faktum at det
proratarisk er minst tre ganger
så mange meglere i Frankrike
som det er i Norge, er det også
mildere formelle krav til meglerløyve i Frankrike enn det er
her hjemme.
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DEttE SKaL iMiDLErtiD sees i sammenheng
med at man i Frankrike er pålagt notarleddet i
enhver eiendomstransaksjon. Notaren er den
som overtar ansvaret for redigeringen av det
endelige kontraktsformelle oppsett mellom
kjøper og selger og som trygger handelen rent
juridisk.
Meglerstanden er dog i Frankrike som i
Norge en strengt regulert yrkesstand. Til tross
for dette vil mange ha hørt om varierende
salgspriser på en og samme eiendom avhengig
av kjøpers profil, høyst unøyaktig salgsinformasjon (for ikke å si misvisende markedsføring), manglende skriftlige oppdragsavtaler,
manglende meglerlisens, ikke-eksisterende
oppfølging, manglende innlevering av regnskap og/eller overholdelse av lovpålagte
registre og så videre. En nylig gjennomført
ekstraordinær kontroll av den franske meglerstanden (utført av det franske konkurranse- og
forbrukerdirektoratet) belyste og avdekket
en lang rekke uregelmessigheter. Meglerstanden er selv høyst oppbragt over dette da
man de senere år har brukt tid og krefter for
å profesjonalisere yrkesgruppen, samt bedre
arbeidsetikken gjennom innstrammingen av
reguleringsbestemmelser og lovgitte krav.

At kontrollen avdekker mange uregelmessigheter er i seg selv ikke overraskende, all
den tid det er snakk om mindre forseelser for
60 prosent av det som er påtalt. Årsaken har
ofte en sammenheng med det meget innfløkte
og detaljerte regelverket som den franske
eiendomsmeglerloven utgjør og som markedsaktørene ikke klarer å overholde rett og slett
på grunn av kompleksitet og/eller unøyaktighet. Men når overtredelsene går på illegal
virksomhet, noe som er langt mer graverende,
vil den franske meglerstanden i samme åndedrag videresende kritikken til myndighetene
som har vist en alt for avslappet holdning til
oppfølgings- og kontrollvirksomhet.
DirEKtOratEtS EKStraOrDiNÆrE kontroll
i 2007 hos et utvalg på 1070 meglerhus avdekket 25 uten gyldig meglerløyve. Meglerstanden
og deres kausjonerende organer står maktesløse vis-à-vis illegal virksomhet som per
definisjon ikke er under deres jurisdiksjon.
Dette er blitt påtalt overfor de franske myndighetene uten at noe er skjedd. Myndighetene er
dessuten blitt kritisert i franske meglerkretser
for å ha revidert et regelverk som tildels er i
strid med bransjens interesser. Et eksempel

er adferd
på dette er at man i steden for
meglerlisenser med ett års gyldighet som må søkes fornyet hvert
år, nå siden 2007 er gått over til
lisenser med 10 års gyldighet (for
å avlaste statsadministrasjon),
vel vitende om at kontrollene av
virksomhetene nærmest er ikkeeksisterende. De 2 prosent som
driver illegalt og ble avslørt er mer
enn nok for å skade en hel yrkesgruppe. Når bransjen ikke får virkemidler for å kontrollere og frata
meglerlisens fra dem som driver
ulovlig og når myndighetene ikke
utøver aktiv kontroll, men nøyer
seg med å utbasunere resultatene
fra en ekstraordinær undersøkelse
som skaper negativ omtale av en
hel yrkesstand, blir frustrasjonene
ikke så rent små.
i EN LaNGt snevrere meglerkrets

på den franske Riviera har vi
selv kunnet iaktta eksempler på
tvilsom opptreden blant norske meglere som opererer på

utlandsmarked. Følgelig deler vi
den frustrasjon mange redelige
franske meglere opplever som
omtalt over. Derfor maner vi det
norske publikum som vil anskaﬀe
eiendom i utlandet rett og slett
å forlange å få dokumentert
gyldig meglerlisens, garantier og
kundereferanser fra de meglere
de henvender seg til. Det er ikke
tilstrekkelig å tro at bare fordi det
snakkes norsk, kan man forvente
ærlig og dyktig meglerbistand i
utlandet. Manglende språkkunnskap (!), utilstrekkelig innsikt i
fransk juss og lovverk foruten
illegal virksomhet forekommer
overraskende nok der man minst
venter det.
Skal du kjøpe feriebolig i
Syd-Frankrike, bør du absolutt vurdere å forberede noen
kontrollspørsmål som kan avsløre
kompetansen, lokalkunnskapen
og servicegraden hos de som skal
formidle kjøpet.
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Har du en eiendom i Spania og
Frankrike eller vurderer å kjøpe?
Tenk nytt
Nykredit ﬁnansierer når du kjøper eller ønsker å utnytte verdien
av din søreuropeiske eiendom. Vi gir deg mulighet for å låne opp
til 80 % av eiendommens verdi – uansett hvor gammel du er og
uten krav om livsforsikring. Vi tilbyr dig lån med 30 års nedbetaling med fast eller ﬂytende rente og RenteMax®- en ny type lån
med variabel rente der du nyter godt av lav rente og samtidig er
beskyttet mot store rentesvingninger. Med Nykredit RenteMax®
kommer du med garantert ikke til å betale mer enn 6 % rente.
Vi gir deg mulighet for op til 30 års avdragsfrihet og pant i din
spanske eller franske eiendom. Nykredit er Danmarks største
boligﬁnansieringsselskap og har lang erfaring med ﬁnansiering
av eiendommer. Vi har et bredt nettverk og god kontakt med
de rådgiverne du trenger.

Les mer på nykredit.dk/udland eller ring til Nykredit i
København på tlf. (+45) 44 55 15 35.
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