
 
 
Samenvatting van besluit 6538 – Executieveilingen 
 

1. De Raad van Bestuur van de NMa (de Raad) heeft vastgesteld dat een groep huizenhandelaren – door 

heimelijke samenspanning – een kartel heeft gevormd dat voorafgaande aan en tijdens een 

executieveiling de inkoopprijs van een woning laag houdt. 

 

2. Dit kartel heeft afspraken gemaakt in de periode van 2000 – 2009. De afspraken hebben betrekking 

gehad op ten minste 2000 geveilde woningen. De 14 handelaren die een boete krijgen, waren betrokken 

bij de veiling van ten minste 265 tot (in enkele gevallen) meer dan 1100 woningen per handelaar. 

 

3. Het kartel is erin geslaagd door heimelijke samenspanning, de prijsvorming op een executieveiling te 

frustreren en te manipuleren. Het aantal woningen waarbij dit is gelukt (ten minste 2000), 

vertegenwoordigt een gezamenlijke inkoopwaarde, zo volgt uit kadastrale gegevens, van ten minste  

EUR 300.000.000. Dit is naar het oordeel van de Raad een indicator van het grote economisch belang 

dat met kartelafspraken gemoeid is. 

 

4. Het concurrentieproces op een veiling wordt door het gedrag van dit kartel beperkt, vervalst, 

gefrustreerd en gemanipuleerd. Dit raakt een particulier rechtstreeks. Een particulier, die in financiële 

moeilijkheden is geraakt en als gevolg daarvan geconfronteerd wordt met de gedwongen verkoop van 

zijn woning, kan namelijk geen invloed uitoefenen op het verloop van de executieveiling; hij is met 

handen gebonden en volledig afhankelijk van het biedgedrag van de aanwezigen op een executieveiling. 

Hij zich zal moeten schikken naar de uiteindelijke prijs op die veiling. Het kartel, dat de prijzen op een 

executieveiling laag houdt, is dus niet alleen schadelijk voor de particulier die daardoor dus met een 

nodeloos hoge restschuld achterblijft, het is ook schadelijk voor het concurrentieproces als zodanig. Dat 

is reden voor de NMa om tegen dit kartel op te treden. 

 

Algemene kenmerken van een executieveiling 

5. Hét kenmerk van (executie)veilingen is dat uitsluitend op prijs wordt geconcurreerd tussen de 

aanwezige bieders. De potentiële bieders, vaak (professionele) handelaren maar soms ook personen die 

de woning willen betrekken, staan op de veiling in onderlinge concurrentie tot elkaar om de woning 

tegen een zo laag mogelijke prijs te verkrijgen. Een bieder op een veiling zal maximaal het bedrag bieden 

dat hij voor de woning over heeft. 

 

6. De prijs op een executieveiling komt altijd tot stand in twee fasen. De eerste fase bestaat uit een veiling 

bij opbod (“inzetfase”). In de inzetfase wordt met een vast bedrag per bieding opgeboden. Het bieden 

geschiedt openlijk op duidelijk waarneembare wijze, in de regel door het opsteken van een hand of 

vinger. Om potentiële bieders een prikkel te geven om in de inzetfase te bieden, wordt op 

executieveilingen een premie van 1 % van de inzetprijs (het hoogste bod) uitgeloofd voor de hoogste 

bieder in de inzetfase. Die premie wordt ook wel plok, plokgeld, strijkgeld of trekgeld genoemd. Deze 

premie wordt alleen dan uitgekeerd indien in de afmijnfase een woning wordt “gemijnd”.  

 

7. De tweede fase van een executieveiling bestaat uit een veiling bij afslag (de “afmijnfase”). De afmijnfase 

vindt vlak na de inzetfase plaats, meestal tijdens dezelfde zitting. Bij het afmijnen begint de 



veilingmeester met een bedrag dat hoger ligt dan de inzetprijs en roept vervolgens een steeds lager 

wordende reeks bedragen af. Het bieden bij afmijning geschiedt mondeling door het roepen van het 

woord “mijn” bij het bedrag dat iemand voor de woning over heeft. 

 

8. Het bod in de afmijnfase kan in elk geval niet lager zijn dan de inzetprijs. Zo beschouwd vormt de 

inzetprijs een bodemprijs voor de woning. Indien in de afmijnfase niet wordt “gemijnd” en dus de 

inzetprijs wordt bereikt, dan gaat de woning naar de hoogste bieder uit de inzetfase, naar de inzetter 

dus. De woning loopt dan “slag”. De (bodem)prijs die in de inzetfase tot stand komt, werkt zodoende 

door in de prijs die in de afmijnfase tot stand gaat komen. 

 

9. Het is toegestaan om als handelaar individueel biedgedrag te vertonen – gebaseerd op een individuele 

afweging – dat er op is gericht een woning goedkoop in te kopen op een executieveiling. Het is echter in 

strijd met de Mededingingswet, en dus verboden, als handelaren over hun biedgedrag afspraken maken 

of hun biedgedrag onderling afstemmen. En dat is precies wat de handelaren van het kartel hebben 

gedaan. 

 

Gedragingen van het kartel  

10. Het kartel bedient zich van diverse middelen om de prijs op een executieveiling laag te houden. De Raad 

heeft vastgesteld dat het kartel voorafgaande aan en tijdens de inzetfase van executieveilingen op 

actieve wijze derden – door hen zo te noemen “outsiders” – benadert teneinde hen te betrekken bij hun 

kartel. In voorkomende gevallen is daarbij sprake van intimidatie. 

 

11. De Raad heeft tevens vastgesteld dat handelaren behorende tot het kartel, direct na de inzetfase en vóór 

de afmijnfase aangeven “mee te doen” met de inzetprijs. Zij worden dan op een door henzelf 

opgestelde en voorgedrukte lijst vermeld, de zogeheten inzetlijst. Daarop zijn hun namen, 

adresgegevens en bankrekeningnummer vermeld. De wetenschap mee te kunnen doen met de inzetprijs 

leidt tot disciplinering van biedgedrag in de inzetfase. 

 

12. Het op de inzetlijst vermeld kunnen worden creëert rechten (verdelen van inzetpremie en winst), maar 

schept ook verplichtingen, te weten het niet-opbieden tegen andere handelaren van het kartel. Het niet-

opbieden in de inzetfase, gevolgd door het meedoen met de inzetprijs, illustreert de onderlinge 

verwevenheid van de gedragingen. Hierin speelt nadrukkelijk een rol de omstandigheid dat dit gedrag 

niet slechts sporadisch voor kwam, maar een patroon vormde doordat het kartel elkaar bij herhaling bij 

ten minste 2000 veilingen veilingen tegenkwam en daar hetzelfde gedrag vertoonde. 

 

13. Het kartel maakt zich in de inzetfase schuldig aan het niet of niet-serieus bieden. Daardoor staat de 

prijsvorming van een woning in de inzetfase onder druk; niet bieden resulteert immers in een lage prijs. 

Voor dit niet (of niet serieus) bieden wordt door het kartel een tegenprestatie uitgekeerd aan de 

handelaren van het kartel, te weten een evenredig deel van de inzetpremie.  

 

14. In de afmijnfase bestonden de gedragingen van de handelaren behorend tot het kartel uit het zo laat 

mogelijk “mijnen”. Voorts is het een handelaar niet toegestaan een woning die hij had afgemijnd voor 

zichzelf te houden. Die woning dient aan de overige karteldeelnemers te worden aangeboden, zodat het 

kartel tijdens een heimelijk georganiseerde naveiling zelf kon bepalen wie de woning daadwerkelijk 

kreeg, en belangrijker nog: voor welke prijs. 

 



15. Op die heimelijk georganiseerde naveiling kon de tegenprestatie voor niet (serieus) bieden dus nog 

hoger worden. De hoogte van de tegenprestatie is afhankelijk van het verloop van de inzet- en de 

afmijnfase en het daarin door het kartel vertoonde biedgedrag: hoe minder zij opbieden en hoe later zij 

afmijnen, hoe hoger de tegenprestatie in de naveiling. Ook hieruit blijkt de onderlinge verwevenheid van 

de gedragingen. 

 

16. De gedragingen van het kartel leiden ertoe, overeenkomstig hun bedoeling, dat in de inzetfase niet of 

nauwelijks enig serieus biedgedrag wordt vertoond door handelaren die tot het kartel behoren. Het niet-

bieden in de inzetfase leidt ertoe dat, eveneens overeenkomstig de bedoeling van het kartel, de prijs van 

een woning in de inzetfase zo laag mogelijk blijft. 

 

17. Uit het dossier volgt voorts dat loyaliteit binnen het kartel niet alleen de basis vormt voor het kunnen 

meedoen aan de inzetprijs (en daarmee het verdelen van de inzetpremie) en de in de naveiling door hen 

gegenereerde winst. De loyaliteit komt, behalve bij het verdelen van de winsten, ook tot uiting in het 

(sporadische) geval dat het kartel verlies leidt. De handelaren die tot het kartel behoren, kwamen elkaar 

bij herhaling tegen op executieveilingen, waardoor zij een vertrouwensband met elkaar opbouwden en 

elkaar aanspraken op hun (bied)gedrag. 

 

18. De Raad heeft tevens vastgesteld dat het kartel over verscheidene sanctiemechanismen beschikt. In het 

geval een handelaar zich niet conformeert aan de gedragingen van het kartel, kan het kartel proberen 

om de woning in de afmijnfase bewust slag te laten lopen zodat de betreffende handelaar, die 

verantwoordelijk was voor de prijsopdrijving in de inzetfase, “aan het pand bleef hangen”. Dit beoogt 

die handelaar een prikkel te geven om voortaan te stoppen met het opdrijven van de prijs in de 

inzetfase. In andere situaties, bijvoorbeeld indien een handelaar een door hem afgemijnd object nimmer 

in de naveiling aanbood aan andere handelaren van het kartel, werd hij uitgesloten van het meedelen in 

de inzetpremie. 

 

Zeer zware overtreding 

19. De Raad is van oordeel dat het hier een zeer zware overtreding van het kartelverbod betreft waarvoor 

deze veertien handelaren ten volle verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijkheid kan het kartel niet 

ontlopen door te verwijzen naar de rol van derden – waaronder notarissen – op een executieveiling. 

 

20. De NMa heeft boetes opgelegd met een totaal van EUR 6.302.000. Het betreft 13 keer een boete van 

EUR 450.000 en 1 keer een boete van EUR 452.000. Bij de hoogte van de boete houdt de NMa rekening 

met de door een onderneming behaalde omzet.  


