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Online bieden: meer

inzicht en controle

economie
Minister Kajsa Ollongren hamerde heel 2021 op transparantie

in de makelaardij. Een digitaal biedproces moet daarbij helpen.

Steeds vaker wordt daarvan gebruikgemaakt. In Friesland

komt het mondjesmaat op gang.

TEKST RENÉ SMID

D
e ontplofte huizenmarkt
leidt al tijden tot irrita-
ties over het biedings-
proces. Kopers vinden
dat niet transparant. Met

gesloten envelop een bod doen is
een blinde gok. Je kunt er duizenden
euro’s onder zitten, maar ook veel
te veel betalen omdat je voor de
vuist weg een hoog bod doet op
jouw droomhuis.

Online bieden moet die irritatie
en vooral ook de hoge uitschieters
tegengaan. Er bestaan verschillende
modules, waarbij die van makelaars-
organisatie NVM de grootste is.
Daarbij kun je online een bod doen
met de door jou zelf opgestelde
ontbindende voorwaarden. Tijdens
het biedproces kun je zien welk
bedrag anderen bieden en kun je je
je bod en voorwaarden aanpassen
als je dat zou willen. Namen zijn
overigens niet zichtbaar. Iedereen
krijgt een eigen code.

Je kunt zoveel mogelijk biedingen
doen als je wilt, maar jezelf overbie-
den is niet mogelijk. Dan moet je
wachten op een hoger bod. Er is
zelfs de mogelijkheid tot het instel-
len van een automatisch bod. Zodra
jij wordt overboden, gaat jouw bod
direct omhoog en ben je weer de
hoogste bieder. Als de biedingster-
mijn is afgelopen, bepaalt de verko-
per met de makelaar wie de woning
krijgt gegund.

MINST SLECHTE MANIER

In Friesland wordt af en toe gebruik-
gemaakt van de modules voor onli-
ne bieden. Annelies Atsma van
Makelaardij Gorredijk is er deze
week mee begonnen. Afgelopen
maandag verkocht ze haar eerste
huis op deze manier, aan de Nijewei
82 in haar woonplaats. De roep om
transparantie van minister Kajsa
Ollongren had effect op haar. ,,Op
deze manier kun je dat ook aanbie-
den aan kopers’’, vertelt Atsma.

,,Er is geen goede manier meer in
deze tijd, overal is wel iets op aan te
merken. Je krijgt nu namelijk wel
een beetje dat mensen tegen elkaar
gaan opbieden. Ik heb de kijkers
tijdens de bezichtigingen ook ver-
teld dat wij het voor dit huis op de
minst slechte manier probeerden te
doen. En het is aan de kopers om
zichzelf in de hand te houden door
vooraf een maximum te bepalen. Je
hebt in ieder geval meer inzicht en
controle.’’

Alleen mensen die een huis heb-
ben bezichtigd worden uitgenodigd
om mee te bieden. ,,Op de site van
NVM zie je alleen een code, maar wij
weten wel wie biedt. Zo voorkom je
dat mensen bieden die er geen
belang bij hebben en het proces
verstoren. Iemand uit Lelystad wilde
voor dit huis meebieden, maar
kwam niet voor een bezichtiging.
Dus dan mag je ook niet meebie-
den.’’

Voor de nieuwsgierigen: de wo-
ning in Gorredijk stond te koop
voor 189.000 euro en ging uiteinde-
lijk voor 228.500 euro weg. Of dat
meer of minder was geweest zonder
het digitaal proces, kan Atsma niet
inschatten. Haar makelaardij zal
waarschijnlijk vaker op deze manie-

ren een huis verkopen. ,,Maar dat
doen we niet lukraak bij ieder huis.’’

TRANSPARANT

Bij Makelaardij Kraak & Donker in
Heerenveen hebben ze naar eigen
zeggen het meest transparante
offline-systeem dat je kunt beden-
ken. Online bieden is er niet bij,
maar volgens makelaar Willem
Donker is dat ook niet nodig. Want
bij zijn kantoor kun je letterlijk zien
wie het huis koopt en voor welk
bedrag.

Dat werkt zo: de makelaardij
werkt met twee rondes. In eerste
instantie doen belangstellenden
met gesloten envelop een bod. Wie
de vraagprijs of hoger biedt, gaat
door naar de tweede ronde. De
ervaring leert dat lang niet iedereen
boven de vraagprijs zit, waardoor er
vrij makkelijk een schifting is aan te
brengen. De kandidaten die door-
gaan worden tegelijkertijd op kan-
toor bij Donker uitgenodigd. Daar
doen zij nog eenmaal een bod en
dat leveren ze in. Vervolgens krijgt
iedereen te zien wat de ander heeft
geboden. De verkoper kiest uitein-
delijk het beste bod.

,,Transparanter wurdt it net’’,
vindt Donker. ,,Ik moat dochs wer
minsken teloarstelle, mar se kinne
net mei de finger wize dat sy net
witte wat de úteinlike ferkeappriis
is.’’ Bovendien, stelt hij, is het voor
potentiële kopers vervelend dat zij
van verkopende makelaars niet te
horen krijgen hoe hun bod zich
verhoudt tot de concurrentie. ,,Dat
fyn ik net transparant.’’

VEILINGKOORTSVEILINGKOORTS

Makelaardij Duinstra Melis in Leeu-
warden en Sneek plaatste een tijdje
geleden een poll op social media en
voor Giorgio Melis was de uitkomst
kristalhelder: driekwart van de
volgers wil meer transparantie.
Maar hoe? Momenteel is Melis in
gesprek om te kijken welk systeem
het best bij zijn manier van verko-
pen past. Het concept van NVM kan
hij niet gebruiken, omdat Duinstra
Melis is aangesloten bij Vastgoed-
pro.

Er is in veel gevallen een groot
nadeel bij transparantie: het prijsop-
drijvende effect. Dat concludeerde
ook huizenplatform House.nl na
onderzoek. Er heerst veilingkoorts
wanneer huizen in een online bied-
proces worden aangeboden. Door-
dat kopers inzicht hebben op wat er
geboden wordt zijn zij eerder ge-
neigd te gaan overbieden. Ook de
tijdslimiet werkt hogere prijzen in
de hand.

Liefst wil Melis werken met een
systeem waarbij hij vooraf kan
controleren op familiebanden.
Navraag doen bij de verkoper – mits
je de verkopend makelaar bent –
kan sowieso. Maar wat nou als een
goede vriend, een oomzegger of
nicht een bepaald huis heel graag
wil kopen en serieus meebiedt en
niet bewust de prijs opdrijft? ,,Je wilt
het zo integer mogelijk doen, maar
de schoen wringt als een neef het
beste bod heeft en dan het huis niet
gegund krijgt. Dan wordt het een
heel gek verhaal. Er zijn ook nadelen

aan transparant bieden, maar die
zijn denk ik niet helemaal te vermij-
den.’’

ZELF NADENKEN

Makelaar Jacco van der Houwen in
Groningen zou niet meer anders
willen dan online bieden: ,,Ik snap
niet waarom de rest zo dom is om
het niet te doen.’’ De NVM-makelaar
maakt gebruik van de module van
zijn brancheorganisatie. Wie het
immoreel noemt dat hij daarmee de
prijs opdrijft, krijgt van Van der
Houwen een koekje van eigen deeg.
,,Dan zeg ik tegen mijn collega’s dat
zij juist immoreel zijn. Want als
verkopend makelaar word ik betaald
door de verkoper van het huis en
wil voor hem of haar een zo hoog
mogelijke opbrengst.’’

En dat huizenzoekers door het
biedsysteem wellicht meer gaan
bieden dan ze eigenlijk willen of
kunnen betalen, is volgens Van der
Houwen toch vooral het probleem
van de bieder. ,,Je moet zelf naden-
ken. Ik koop ook geen auto voor een
ton waarvan ik niet weet of het wat
is. Hetzelfde geldt voor huizen:
schakel dan een aankoopmakelaar
in of doe je eigen research.’’

Inmiddels verkoopt Van der
Houwen bijna al zijn aanbod via
NVM Online Bieden. De transparan-
tie die dat systeem biedt is volgens
hem erg voordelig. ,,De verkoper
ziet wat de markt doet en de koper
weet ook waar het ongeveer naartoe
gaat. Met een inschrijving ben je als
makelaar leidend en hebben klanten
geen idee wat er gebeurt. Nu zijn ze
zelf onderdeel van dat proces.’’ Dat
de prijzen daarmee omhoog schie-
ten is volgens hem niet meer dan
logisch. ,,Zo werkt een veiling nou
eenmaal.’’

Ook hij hoort de geluiden van
collega-makelaars die denken dat
vrienden en kennissen van de ver-
koper meebieden om de prijs op te
drijven. Maar dat doet hij af als
onzin. ,,Dat vind ik een kul-argu-
ment. Als dat in de praktijk gebeurt,
durven ze nooit ver te gaan en
trekken ze zich wel terug.’’

BLIND BIEDSYSTEEM

Eddy van Netten van Makelaardij
Hoekstra – met vier vestigingen in
Friesland – werkt al een tijdje met
online bieden en is ook enthousiast,
maar past het momenteel niet vaak
meer toe. Reden: zijn opdrachtge-
vers zijn er niet blij mee. ,,En als een
verkoper zich er niet goed bij voelt,
moet je het er niet doordrukken. Als
ik voor jou een huis verkoop bepaal
jij hoe dat gebeurt. Over het alge-
meen wordt er terughoudend gerea-
geerd.’’

Tegelijk krijgt Van Netten weleens
kritiek van bieders die vinden dat
hij de prijs opdrijft en dat zij daar
niet aan willen meedoen. ,,Dat is het
dilemma, want als je het bij het
oude houdt, heb je het over een
blind biedsysteem.’’

De makelaar blijft naar eigen
zeggen onverminderd enthousiast
over het transparante bieden. ,,Er
ligt voor de NVM een rol om daar
voorlichtend in te zijn en als make-
laars kunnen we dat ook oppakken.’’

Nadelen
zijn niet
helemaal te
vermijden
““

‘Huizenkoper moet zichzelf in de hand houden en vooraf eenmaximum bepalen’

Wanneer kies
je voor online
bieden?
Een verkoper die een make-

laar inschakelt, is de op-

drachtgever aan de make-

laar. In onderling overleg

bepalen beiden de verkoop-

strategie. Het type object is

daarbij een belangrijk crite-

rium. Een gangbare woning

leent zich in het algemeen

meer voor online bieden

dan een afwijkend niet-

alledaags object, waarvoor

de markt een stuk kleiner

is. „Dan is het meer aan de

makelaar om op basis van

zijn of haar expertise daar

de potentiële koper bij te

vinden’’, aldus NVM-woord-

voerder Marc van der Lee.

„Dan is een verkoop via

online bieden niet de meest

voor de hand liggende. Hoe

dan ook: het is uiteindelijk

de verkoper die beslist en

kiest. De makelaar advi-

seert, maar de opdrachtge-

ver heeft het laatste woord

over hoe de verkoop wordt

georganiseerd.’’

Tientallen
transacties
in Friesland
De module Online Bieden

van makelaarsbranche

NVM is tot nu toe bijna

1100 keer gebruikt. Dat

komt neer op ongeveer 750

transacties per jaar, zegt

woordvoerder Marc van der

Lee: „Voor dit jaar verwach-

ten we uit te komen op

circa drieduizend.” Friese

aantallen zijn niet beschik-

baar, maar een snelle blik

op de biedingssite van NVM

leert dat het vermoedelijk

om enkele tientallen gaat.

In Workum zijn de meeste

huizen via deze methode

verkocht: tien. In de groot-

ste stad, Leeuwarden, gaat

het slechts om twee. In

Heerenveen, Dokkum en

Bolsward zijn überhaupt

nog geen woningen via

NVM Online Bieden van

eigenaar gewisseld.
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