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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond, doel en scope 

Achtergrond 

De Monitor Financiële Sector (MFS) is een onderzoeksteam bij de NMa, dat 

economisch onderzoek doet naar financiële markten en marktwerking in de 

financiële sector op structurele wijze volgt. De MFS heeft EIM opdracht ge-

geven om nader onderzoek te doen naar het gedrag van consumenten op de 

markt voor makelaarsdiensten (de makelaarsmarkt). Het gedrag van de 

consumenten op een markt heeft immers invloed op de mate van concur-

rentie tussen aanbieders op die markt. 

Onderzoek voor de 

Monitor Financiële 

Sector van de NMa 

…

 

Doel 

Het onderzoek dient een beeld op te leveren van het gedrag van consumen-

ten op de makelaarsmarkt. In grote lijnen gaat het daarbij om: 
… naar het gedrag 

van consumenten …

 gemaakte keuzes (welke dienstverlener, welke overeenkomst, welke kos-

ten, e.d.), 

 achtergronden bij de keuzes, 

 selectiecriteria. 

 

Scope van het onderzoek 

Het onderzoek is gericht op de volgende doelgroepen op de makelaars-

markt: 
… op de makelaars-

markt ...

 consumenten die recent een huis hebben gekocht, 

 consumenten die recent een huis hebben verkocht. 

 

Om voldoende respons te realiseren, is ervoor gekozen om als onderzoeks-

periode 2008 tot en met begin 2011 te nemen. 
… in de periode 

2008 tot en met be-

gin 2011.

1.2 Methode van onderzoek en onderzoeksverantwoording 

Internetenquête 

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een internetenquête onder 

consumenten. Voor de werving van respondenten voor het onderzoek is ge-

bruikgemaakt van het panel van PanelClix. Dit is een van de grootste inter-

netpanels van Nederland. Via PanelClix zijn de respondenten geselecteerd 

die relevant zijn voor dit onderzoek. Het onderzoek onder consumenten is 

uitgevoerd in de periode 26 januari tot en met 28 januari. 

 

De vragenlijst bestond uit twee onderdelen die elk bedoeld waren voor een 

van de twee doelgroepen. Met behulp van selectievragen is nagegaan tot 

welke doelgroep(en) een respondent behoort. Vervolgens zijn onderdelen 

van de vragenlijst voorgelegd die voor de betreffende respondent relevant 

waren.  

 

Respons 

De aantallen respondenten per doelgroep staan in Tabel 1.  
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Tabel 1 Aantal respondenten onderzoek per doelgroep 

Doelgroep Aantal 

Huis gekocht 532 

Huis verkocht 407 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Representativiteit 

Een internetenquête biedt momenteel de grootste kans op een representa-

tief beeld. Echter, een lichte vertekening in de resultaten zal ook bij deze 

methodiek blijven bestaan. Het onderzoek is uitgevoerd onder huizenkopers 

en huizenverkopers en is derhalve representatief voor deze groepen (niet 

voor de hele Nederlandse bevolking). 

De resultaten zijn niet herwogen omdat er geen populatiegegevens bestaan 

van de genoemde doelgroepen, uitgesplitst naar de verschillende achter-

grondkenmerken. Ten slotte zijn extreme resultaten buiten de berekeningen 

gehouden. 

1.3 Opzet van de rapportage 

In deze rapportage worden de resultaten over de makelaarsmarkt gepresen-

teerd. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de twee doelgroepen 

waarop het onderzoek in de makelaarsmarkt zich heeft gericht. In de vol-

gende twee hoofdstukken worden de resultaten per doelgroep besproken. 

Waar relevant, worden de resultaten uitgesplitst naar leeftijdscategorie van 

de respondent, naar opleidingsniveau van de respondent en naar locatie 

waar de (gekocht c.q. verkochte) woning staat. Alleen significante verschil-

len worden gepresenteerd. 

De vragenlijst is opgenomen in bijlage I. In bijlage II zijn enkele overzichts-

tabellen opgenomen, waarin de resultaten van de verschillende doelgroepen 

naast elkaar zijn gepresenteerd.  

1.4 Doelgroepen op de makelaarsmarkt 

Deze rapportage gaat in op het gedrag van consumenten op de makelaars-

markt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee groe-

pen: 

 kopers van huizen; 

 verkopers van huizen. 

 

Leeftijdsverdeling van de respondenten 

De leeftijdsverdeling van de respondenten op de vragenlijst van de verschil-

lende groepen consumenten is weergegeven in Tabel 2. Daaruit blijkt dat 

huizenkopers gemiddeld jonger zijn dan de verkopers van huizen. 

Huizenkopers zijn 

gemiddeld jonger 

dan huizenverko-

pers.
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Tabel 2 Leeftijdsverdeling van de respondenten 

Leeftijd Huizenkopers Huizenverkopers 

jonger dan 30 jaar 39,3% 16,0% 

30 tot 40 jaar 30,6% 35,6% 

40 tot 50 jaar 16,4% 23,1% 

50 jaar en ouder 13,7% 25,3% 

Totaal 100% 100% 

n 532 407 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Opleidingsniveau van de respondenten 

Het opleidingsniveau van de respondenten op de vragenlijst van de verschil-

lende groepen consumenten is weergegeven in Tabel 3. Er is geen duidelijk 

verschil tussen het opleidingsniveau van huizenkopers en dat van huizen-

verkopers. 

Geen duidelijke ver-

schillen qua oplei-

dingsniveau tussen 

kopers en verkopers 

van huizen.

Tabel 3 Opleidingsniveau van de respondenten 

Opleidingsniveau Huizenkopers Huizenverkopers 

Mavo of lager 8,4% 13,5% 

MBO 30,8% 29,7% 

HAVO/VWO 8,1% 10,6% 

HBO 36,5% 33,7% 

WO 16,2% 12,5% 

Totaal 100% 100% 

n 532 407 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Locatie van de woning van de respondenten 

Aan de respondenten is gevraagd in welke provincie de gekochte c.q. ver-

kochte woning staat. Daarbij is onderscheid gemaakt in Randstadprovincies 

(Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en niet-Randstad-

provincies. In Tabel 4 is de locatie weergegeven van de gekochte c.q. ver-

kochte woning van de respondenten.  
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Tabel 4 Locatie van de woning van de respondenten 

Locatie gekochte/verkochte woning Huizenkopers Huizenverkopers 

Randstadprovincies 46,4% 51,6% 

Niet-Randstadprovincies 53,6% 48,4% 

Totaal 100% 100% 

n 532 407 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Jaar van koop c.q. verkoop 

Het onderzoek was gericht op de periode 2008 tot en met het begin van 

2011. In Tabel 5 is weergegeven in welk jaar de huizenkopers c.q. huizen-

verkopers hun huis hebben gekocht respectievelijk hebben verkocht. Er zijn 

geen significante verschillen naar voren gekomen tussen de verschillende 

jaren. 

Tabel 5 Jaar van koop c.q. verkoop van de woning door de respondenten 

Jaar Huizenkopers Huizenverkopers 

2008 45,1% 44,5% 

2009 31,6% 29,0% 

2010 – begin 2011 23,3% 26,5% 

Totaal 100% 100% 

n 532 407 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Waarde van de woning 

In Tabel 6 staan de percentages weergegeven van de prijs van de gekochte 

en verkochte woningen. Er zijn geen grote verschillen waar te nemen tussen 

de beide groepen. 
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Tabel 6 Waarde van de woning die gekocht of verkocht is (aantal respondenten in 

procenten) 

Waarde Gekochte woning Verkochte woning 

minder dan € 100.000 1,5% 2,0% 

€ 100.000 tot € 150.000 17,1% 18,9% 

€ 150.000 tot € 200.000 24,4% 27,0% 

€ 200.000 tot € 250.000 23,9% 23,1% 

€ 250.000 tot € 300.000 12,4% 12,8% 

€ 300.000 tot € 350.000 7,9% 5,2% 

€ 350.000 tot € 400.000 6,6% 2,9% 

€ 400.000 tot € 500.000 3,2% 4,9% 

€ 500.000 of meer 3,0% 3,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 

n 532 407 

 Bron: EIM, 2011. 





 

2 Makelaars bij de aankoop van een huis 

2.1 Inschakelen van een aankoopmakelaar 

Bijna 56% van de huizenkopers heeft bij de aankoop van de woning een 

makelaar ingeschakeld. Uit nadere analyse blijkt dat het opleidingsniveau 

van de consument van invloed is op het al dan niet inschakelen van een 

makelaar (Tabel 7). Uit de tabel blijkt dat hoe hoger het opleidingsniveau, 

hoe kleiner het percentage consumenten dat een makelaar inschakelt.  

Hoger opgeleiden 

schakelen in minde-

re mate een aan-

koopmakelaar in.

Tabel 7 Mate waarin huizenkopers voor de aankoop van de woning een makelaar 

inschakelen, naar opleidingsniveau 

Opleidingsniveau Aantal respondenten in procenten n 

MAVO of lager 80,0% 45 

MBO 59,8% 164 

HAVO/VWO 55,8% 43 

HBO 55,7% 194 

WO 34,9% 86 

Totaal 55,6% 532 

 Bron: EIM, 2011. 

Aan de huizenkopers die ervoor kozen om geen makelaar in te schakelen is 

gevraagd waarom zij hiervoor hebben gekozen. Redenen die vaak genoemd 

worden: 

 men vond een aankoopmakelaar niet nodig, omdat men zelf voldoende 

kennis heeft of het zelf wilde regelen; 

 het is goedkoper om de aankoop zelf te doen; 

 er was hulp en kennis beschikbaar bij een tussenpersoon, een andere 

onafhankelijke adviseur of een directe bekende; 

 het ging bij de aankoop om een nieuwbouwwoning. 

2.2 Lidmaatschap van een brancheorganisatie 

NVM-lidmaatschap 

De 296 respondenten die een makelaar hebben ingeschakeld, is gevraagd of 

deze makelaar is aangesloten bij een branchevereniging (zie Tabel 8). Ruim 

82% zegt dat de makelaar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

voor Makelaars (NVM). Daarnaast heeft bijna 2% een makelaar die is aan-

gesloten bij de Vereniging Bemiddelaars in Onroerend Goed (VBO). Ruim 

14% van de consumenten weet het niet en ruim 1% zegt dat de makelaar 

niet is aangesloten bij een branchevereniging.  

Ruim 82% maakt 

gebruik van een 

NVM-makelaar.
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Tabel 8 Mate waarin de door huizenkopers ingeschakelde makelaars lid zijn van 

een brancheorganisatie (aantal respondenten in procenten, n=296) 

Brancheorganisatie Aantal respondenten in procenten 

NVM 82,4% 

VBO 1,7% 

Anders 0,3% 

Niet aangesloten 1,4% 

Weet niet 14,2% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

Aan de huizenkopers die gekozen hebben voor een NVM-makelaar is ge-

vraagd hoe belangrijk dit lidmaatschap voor hen is. Voor bijna 54% is het 

NVM-lidmaatschap van aanzienlijk belang en ruim 38% vindt het enigszins 

belangrijk. Slechts 5% vindt het niet van belang en 3% van de consumen-

ten geeft aan het niet te weten (zie Tabel 9). 

Meer dan de helft 

van deze consumen-

ten vindt het NVM-

lidmaatschap erg 

belangrijk.

Tabel 9 Belang van het NVM-lidmaatschap voor de huizenkopers die een NVM-

makelaar hebben ingeschakeld (aantal respondenten in procenten, n=244) 

Belang NVM-lidmaatschap Aantal respondenten in procenten 

Niet 5,3% 

Enigszins 38,1% 

Aanzienlijk 53,7% 

Weet niet 2,9% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

2.3 Selectie van een makelaar 

Eerst zonder makelaar 

Ruim 12% van de huizenkopers heeft geprobeerd om zelf een woning te ko-

pen, voordat een makelaar werd ingeschakeld. De redenen waarom men er-

voor heeft gekozen om een makelaar in te schakelen, zijn vooral het gemak 

(plannen van afspraken e.d.), de deskundigheid (de makelaar kent de pro-

cedures), de zekerheid (veiligheid) en de verwachting dat daarmee de prijs 

van de woning lager uitkomt (makelaar kan beter onderhandelen).  

Ruim 12% probeert

eerst zonder 

makelaar huis te 

kopen.

 

Vergel ijking van makelaars 

Ruim 41% van de (296) huizenkopers heeft meerdere makelaars vergeleken 

voordat de keuze voor een makelaar werd gemaakt. Vooral de consumenten 

met een opleiding ‘tot MAVO’ (bijna 56%) en ‘WO’ (50%) vergelijken relatief 

vaak meerdere makelaars. Verder blijkt dat consumenten in de Randstad-

provincies minder vaak vergelijken dan de consumenten in de niet-

Randstadprovincies (34% ten opzichte van 47%). Bij de 122 consumenten 

Ruim 40% vergelijkt 

makelaars.
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die meerdere makelaars hebben vergeleken, gaat het in ruim 25% van de 

gevallen om 2 makelaars, in 46% om 3 makelaars en in 15% om 4 make-

laars.  

 

Keuzefactoren 

De deelnemende huizenkopers is gevraagd spontaan factoren te noemen die 

een rol hebben gespeeld bij de keuze van een makelaar. De meeste respon-

denten noemden één factor. Gemiddeld werden 1,3 factoren per respondent 

genoemd. De belangrijkste spontaan genoemde factoren zijn weergegeven 

in Figuur 1. De figuur laat zien dat vooral de directe of indirecte bekendheid 

met de betreffende makelaar een rol heeft gespeeld. Daarnaast noemen 

veel consumenten de vergoeding die de makelaar vraagt, als belangrijke 

keuzefactor. Ook de reputatie van de makelaar is van belang. Ruim 15% 

van de consumenten geeft aan dat er bij de aankoop geen andere makelaar 

mocht worden ingeschakeld. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een bouwpro-

ject waaraan een bepaalde makelaar is toegewezen.  

Bekendheid en ver-

goeding spelen rol 

bij keuze makelaar.

Figuur 1 Door huizenkopers spontaan genoemde factoren die een rol hebben ge-

speeld bij de keuze voor de makelaar (aantal respondenten in procenten, 

n=296) 

2,4%

3,7%

5,7%

6,4%

10,5%

15,2%

15,5%

23,0%

25,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

mogelijkheid losse diensten

lid van branchevereniging

betrouwbaarheid

vestiging in de buurt

bekendheid met woningaanbod

makelaar van verkoper/
nieuwbouw

reputatie makelaar (mond-tot-
mondreclame)

vergoeding die makelaar vraagt

bekende / bekende van derden

 

 Bron: EIM, 2011. 

Vervolgens is op basis van een lijst van factoren gevraagd om aan te geven 

welke twee aspecten voor hen het belangrijkst waren bij de keuze voor de 

makelaar. Er zijn drie aspecten die vaak door de huizenkoper worden ge-

noemd: de bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in de buurt, 

de reputatie van de makelaar en het lidmaatschap van een branchevereni-

ging (zie verder Tabel 10). 

Keuze makelaar 

vooral bepaald door 

bekendheid woning-

aanbod, reputatie en 

lidmaatschap bran-

chevereniging. 

Het blijkt dat de leeftijd van de consument van invloed is op het belang van 

een vestiging van de makelaar in de buurt. Jongere consumenten (jonger 

dan 30 jaar) vinden deze factor vaker belangrijk dan oudere consumenten. 
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Tabel 10 Belangrijkste aspecten voor huizenkopers bij de keuze voor de makelaar 

(aantal respondenten in procenten, n=296) 

Aspect 

Aantal respondenten 

in procenten 

De bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in de buurt 46,3% 

De reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame) 40,5% 

De makelaar is lid van een branchevereniging, zoals NVM, VBO of 

VastgoedPRO (voorheen LMV) 

39,9% 

De vergoeding die de makelaar vraagt voor de geleverde diensten 32,1% 

De makelaar heeft een vestiging in de buurt 31,8% 

De makelaar biedt de mogelijkheid om losse diensten te kunnen 

afnemen 

9,5% 

 Bron: EIM, 2011. 

2.4 Makelaarsdiensten 

De diensten die door de makelaar werden uitgevoerd, staan weergegeven in 

Figuur 2. Van de consumenten die een huis hebben gekocht en daarvoor 

een makelaar hebben ingeschakeld, laat ruim 70% de makelaar een koop-

overeenkomst regelen. Daarnaast worden de begeleiding bij de bezichtiging 

van de woning en het onderhandelen met de verkoper vaak genoemd. Het 

bespreken van de financiële mogelijkheden wordt het minst vaak genoemd; 

ruim 1 op de 5 consumenten laat dit over aan de makelaar. 1,4% van de 

respondenten heeft alle genoemde diensten van de makelaar afgenomen. 

Makelaars vooral 

ingeschakeld voor 

koopovereenkomst 

en bezichtiging.

Het regelen van een koopovereenkomst wordt binnen de Randstadprovincies 

(77%) vaker gekozen dan in de niet-Randstadprovincies (64%). 

Andere diensten die nog door een aantal consumenten worden genoemd 

hebben vooral betrekking op diensten die aan de orde komen bij de aan-

koop van een nieuwbouwwoning. De aankoopmakelaar voert een loting uit 

of doet de toewijzing van de woningen. 
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Figuur 2 Mate waarin verschillende diensten van de makelaar zijn afgenomen door 

huizenkopers (meerdere antwoorden mogelijk, aantal respondenten in 

procenten, n=294) 

21,8%

22,8%

23,5%

36,4%

44,2%

61,2%

67,7%

70,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Het bespreken van de financiële
mogelijkheden

Hypotheekadvies en -bemiddeling

Het attenderen op geschikte
woningen

Het adviseren over de
bouwkundige staat van de woning

Het taxeren van de woning

Het onderhandelen met de
verkoper

De begeleiding bij bezichtiging
van woningen

Het regelen van een
koopovereenkomst

 Bron: EIM, 2011. 

Slechts 6% van de huizenkopers heeft deze diensten bij meerdere make-

laars afgenomen. Redenen die hiervoor worden genoemd, zijn:  
Slechts 6% neemt 

diensten af bij 

meerdere 

makelaars.

 er moest sprake zijn van meerdere makelaars voor de taxatie (onafhan-

kelijkheid); 

 het ging om verschillende woningen; 

 men vond het beter om meerdere makelaars in te schakelen (betrouw-

baarheid, kennis, kostenvergelijken); 

 ontevredenheid over de dienstverlening van eerdere makelaars. 

2.5 Onderhandelingen met de makelaar 

Op de vraag of de huizenkoper met de makelaar heeft onderhandeld, ant-

woordt bijna 62% ontkennend. Daarentegen heeft bijna 29% van de hui-

zenkopers onderhandeld over de vergoeding die aan de makelaar moest 

worden betaald. Ruim 4% heeft onderhandeld over andere zaken. Het gaat 

hierbij vrijwel altijd om de koopprijs van de woning of nadere voorwaarden.  

Onderhandelingen 

zijn vaak succesvol.
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Tabel 11 Mate waarin de huizenkopers met de makelaar hebben onderhandeld (aan-

tal respondenten in procenten, n=296) 

 Aantal respondenten in procenten 

Onderhandeld over de vergoeding 28,7% 

Onderhandeld over andere zaken 4,4% 

Niet onderhandeld 61,5% 

Weet niet 5,4% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

De meeste huizenkopers die hebben onderhandeld over de vergoeding 

(n=85), hebben in hun beleving een enigszins (65%) of aanzienlijk (30%) 

lagere vergoeding moeten betalen aan de makelaar. Slechts 5% geeft aan 

dat de onderhandelingen geen effect hebben gehad. Uit de resultaten blijkt 

geen significant verschil ten aanzien van de vergoeding tussen consumenten 

die wel en consumenten die niet onderhandelen over de vergoeding. 

2.6 Vergoedingen voor de makelaar 

De vergoeding voor de makelaar bestaat bij 34% van de huizenkopers uit 

een percentage van de aankoopwaarde van de woning (courtage). Nog eens 

34% heeft een vast bedrag afgesproken en 7% een combinatie van beide 

typen vergoedingen. Daarnaast worden door ruim 4% van de consumenten 

nog andere mogelijkheden genoemd. Een aantal consumenten betaalde he-

lemaal geen vergoeding aan de aankoopmakelaar, bijvoorbeeld omdat deze 

dan de eigen woning mocht verkopen, en weer anderen stelden een bedrag 

vast op basis van de korting die met behulp van de makelaar werd bedon-

gen op de aangekochte woning. Opvallend is dat een op de vijf consumen-

ten aangeeft niet te weten hoe de vergoeding voor de makelaar was vastge-

steld. 

Tabel 12 Wijze van berekening van de vergoeding bij de huizenkopers (aantal res-

pondenten in procenten, n=296) 

Wijze van berekening vergoeding Aantal respondenten in procenten 

Percentage van de aankoopwaarde van de woning 

(courtage) 

34,1% 

Vast bedrag 34,1% 

Vast bedrag en een percentage van de aankoopwaarde 

van de woning 

7,1% 

Anders 4,4% 

Weet niet 20,3% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 
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Respondenten die alleen courtage aan de makelaar betaalden, betaalden 

gemiddeld 1,6% van de aankoopwaarde (n=81, 80% van de respondenten 

noemt een percentage tussen 0,75% en 2%). Het is opvallend dat bijna 

twee derde van de consumenten die de makelaar een vast bedrag betaal-

den, aangeeft niet te weten hoe hoog het bedrag was. Bij de consumenten 

die het bedrag wel weten, bedraagt het bedrag gemiddeld € 1.340 (n=34, 

80% van de respondenten noemt een bedrag tussen € 250 en € 2.000).  

2.7 Beoordeling 

Rapportcijfer 

De huizenkopers die een makelaar hebben ingeschakeld bij de aankoop van 

een woning, geven voor de geleverde diensten gemiddeld een 7,5. De cij-

fers die het meest worden genoemd, zijn een 7 (32%) en een 8 (42%).  

Geleverde diensten 

van aankoopmake-

laar beoordeeld met 

7,5.

Tabel 13 Rapportcijfers van huizenkopers voor de aankoopmakelaar (aantal respon-

denten in procenten, n=296) 

Rapportcijfer % 

1 0,3 

2 0,0 

3 0,7 

4 2,0 

5 2,0 

6 8,4 

7 31,8 

8 42,0 

9 10,8 

10 2,0 

Totaal 100,0 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Makelaar inschakelen bij volgende koop 

De consumenten die een huis hebben gekocht is gevraagd of zij (weer) een 

makelaar in zullen schakelen als zij opnieuw een nieuw huis zouden gaan 

kopen (zie Figuur 3). Bijna de helft van de consumenten die nu een make-

laar hebben ingeschakeld (45%) geeft aan dit waarschijnlijk wel weer te 

gaan doen en bijna 27% zegt dit al zeker te weten. Daarentegen geeft ruim 

12% van deze consumenten aan waarschijnlijk geen makelaar te zullen in-

schakelen en ruim 6% schakelt zeker geen makelaar meer in. 

Makelaar inschakelen 

mede afhankelijk van 

keuze uit het verleden.

Bij de consumenten die nu een huis hebben gekocht zonder een makelaar in 

te schakelen, ligt de verdeling anders. Binnen deze groep geeft een groter 

percentage (25,8%) aan dat zij zeker geen makelaar zullen inschakelen en 

nog eens 38,1% zegt dit waarschijnlijk niet te gaan doen. Slechts 1,3% van 

de consumenten zou zeker wel een makelaar inschakelen en 14,4% waar-

schijnlijk wel.  
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Figuur 3 Mate waarin huizenkopers ervoor kiezen om bij de volgende aankoop van 

een huis (weer) een makelaar in te schakelen (aantal respondenten in 

procenten) 
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 Bron: EIM, 2011. 



 

3 Makelaars bij de verkoop van een huis 

3.1 Inschakelen van een verkoopmakelaar 

Bij de verkoop van de woning schakelt 87% van de consumenten een make-

laar in. Er zijn hierbij geen verschillen waar te nemen naar leeftijd, oplei-

dingsniveau of regio van de consumenten. 

87% van de consu-

menten schakelt 

verkoopmakelaar in.

 

De consumenten die bij de verkoop van de woning geen makelaar hebben 

ingeschakeld is gevraagd wat de reden hiervan was. Redenen die regelmatig 

worden genoemd: 

 De woning is verkocht aan familie of een bekende; 

 Het is goedkoper om de woning zelf te verkopen; 

 Het is niet nodig om een makelaar in te schakelen, kan de verkoop zelf 

regelen; 

 Er was al een koper zodat er geen makelaar ingeschakeld hoefde te wor-

den. 

3.2 Lidmaatschap van een brancheorganisatie 

NVM-lidmaatschap 

85% maakt gebruik 

van NVM-makelaar.
In 85% van de gevallen waarin de huizenverkopers een makelaar hebben 

ingeschakeld, is deze makelaar aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 

voor Makelaars (NVM) en bijna 5% is aangesloten bij de Vereniging Bemid-

delaars in Onroerend Goed (VBO). Bijna 7% van de consumenten weet niet 

of de ingeschakelde makelaar is aangesloten bij een branchevereniging (zie 

Tabel 14). 

Tabel 14 Mate waarin door huizenverkopers ingeschakelde makelaars lid zijn van 

een brancheorganisatie (aantal respondenten in procenten, n=354) 

Brancheorganisatie Aantal respondenten in procenten 

NVM 85,0% 

VBO 4,5% 

VastgoedPRO (voorheen LMV) 0,6% 

Anders 0,8% 

Niet aangesloten 2,3% 

Weet niet 6,8% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

De huizenverkopers die een NVM-makelaar hebben ingeschakeld, is ge-

vraagd hoe belangrijk zij dit lidmaatschap vinden. Voor ruim 58% is het 

NVM-lidmaatschap van de makelaar van aanzienlijk belang en bijna 30% 

vindt het enigszins van belang. Verder blijkt dat 8% het NVM-lidmaatschap 

niet van belang vindt en ruim 4% geeft aan het niet te weten. 

Ruim 58% vindt 

NVM-lidmaatschap 

van aanzienlijk 

belang.
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Tabel 15 Belang van het NVM-lidmaatschap voor de huizenverkopers die een NVM-

makelaar hebben ingeschakeld (aantal respondenten in procenten, n=301) 

Belang NVM-lidmaatschap Aantal respondenten in procenten 

Niet 8,0% 

Enigszins 29,6% 

Aanzienlijk 58,1% 

Weet niet 4,3% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

3.3 Fysieke vestiging 

De makelaar die door de huizenverkopers is ingeschakeld, is in 96% van de 

gevallen in het bezit van een fysieke vestiging (kantoor). Slechts 3% heeft 

een makelaar gehad die uitsluitend werkt via internet.  

Vrijwel alle make-

laars hebben een

fysieke vestiging.

3.4 Selectie van een makelaar 

Eerst zonder makelaar 

Bijna 8% van de huizenverkopers heeft geprobeerd om zonder makelaar de 

woning te verkopen, voordat een makelaar werd ingeschakeld. De redenen 

waarom consumenten er later (toch) voor kiezen om een makelaar in te 

schakelen, verschillen sterk. Regelmatig wordt genoemd dat de verkoop via 

een makelaar effectiever is doordat gebruikgemaakt kan worden van meer 

verkoopkanalen. Andere consumenten vinden het makkelijker (tijdgebrek) 

of kwamen erachter dat verkoop zonder een makelaar niet lukte. Daarnaast 

komt een aantal keren naar voren dat kopers meer vertrouwen hebben 

wanneer een makelaar de woning aanbiedt. 

Bijna 8% heeft ge-

probeerd zonder 

makelaar de woning 

te verkopen.

 

Vergel ijking van makelaars 

Meer dan de helft (52%) van de huizenverkopers heeft meerdere makelaars 

vergeleken voordat de keuze voor de ingeschakelde makelaar werd ge-

maakt. Bij bijna de helft (48%) van de 184 huizenverkopers die makelaars 

hebben vergeleken, ging het om drie makelaars. Ruim 27% heeft twee ma-

kelaars vergeleken en 14% van de huizenverkopers heeft er vier vergeleken 

voordat de keuze werd gemaakt. Het gemiddelde aantal makelaars dat is 

vergeleken, kwam uit op 3,1. 

Meer dan de helft 

van de consumenten 

vergelijkt meerdere 

makelaars.

 

Keuzefactoren 

De deelnemende huizenverkopers is gevraagd spontaan factoren te noemen 

die een rol hebben gespeeld bij de keuze van een makelaar. De meeste res-

pondenten noemden één factor. Gemiddeld werden 1,4 factoren per respon-

dent genoemd. De belangrijkste spontaan genoemde factoren zijn weerge-

geven in Figuur 4. Er zijn twee factoren die vaak een rol hebben gespeeld 

bij de keuze van de verkoopmakelaar: men kende de makelaar zelf of via 

een derde (32,9%) en de vergoeding die de betreffende makelaar vraagt 

Bekendheid en ver-

goeding spelen rol 

bij keuze makelaar.
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(28,3%). Ook de reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame) speelt 

voor ongeveer 1 op de 7 consumenten een rol. Zie verder Figuur 4.  

Figuur 4 Door huizenverkopers spontaan genoemde factoren die een rol hebben ge-

speeld bij de keuze voor de makelaar (aantal respondenten in procenten, 

n=354) 
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 Bron: EIM, 2011. 

Daarna is aan de huizenverkopers op basis van een lijst van factoren ge-

vraagd welke twee aspecten voor hen het belangrijkst waren bij de keuze 

voor de makelaar. Er zijn twee aspecten die vaak door de consumenten 

worden genoemd: de bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in 

de buurt (39,8%) en de reputatie van de makelaar (39,0%). Ook de ver-

goeding die de makelaar rekent voor de geleverde diensten, is voor veel 

consumenten belangrijk (zie verder Tabel 16). 

Keuze makelaar 

vooral bepaald door 

bekendheid woning-

aanbod en reputatie.

Uit nadere analyse blijkt dat de leeftijd van de consument en regio van in-

vloed zijn op het belang van een vestiging van de makelaar in de buurt. Zo 

blijkt dat oudere consumenten een vestiging in de buurt vaker belangrijk 

(32,2%) vinden bij de keuze van de makelaar dan jongere consumenten. 

Consumenten in de Randstadprovincies noemen ook vaker een vestiging in 

de buurt als belangrijke keuzefactor (27,8%) dan consumenten in de niet-

Randstadprovincies (17,7%). 

De reputatie van de makelaar wordt belangrijker gevonden naarmate het 

opleidingsniveau van de consument hoger is. Zo vindt meer dan de helft 

(54,3%) van de consumenten met een WO-opleidingsniveau de reputatie 

van de makelaar een belangrijke keuzefactor. 
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Tabel 16 Belangrijkste aspecten voor huizenverkopers bij de keuze voor de make-

laar (aantal respondenten in procenten, n=354) 

Aspect 

Aantal respondenten 

in procenten 

De bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in de buurt 39,8% 

De reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame) 39,0% 

De vergoeding die de makelaar vraagt voor de geleverde diensten 30,2% 

De makelaar is lid van een branchevereniging, zoals NVM, VBO of 

VastgoedPRO (voorheen LMV) 

22,9% 

De makelaar heeft een vestiging in de buurt 22,3% 

De makelaar plaatst de woning snel op woningsites zoals Funda 18,9% 

De makelaar gaf aan de woning snel te kunnen verkopen 15,8% 

De makelaar maakte de hoogste inschatting van de verkoopprijs 7,1% 

De makelaar biedt de mogelijkheid om losse diensten te kunnen 

afnemen 

4,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

3.5 Makelaarsdiensten 

Vervolgens is de huizenverkopers gevraagd om aan te geven welke diensten 

de makelaar voor hen heeft uitgevoerd. Het plaatsen van de woning op 

Funda en/of andere websites wordt het meest genoemd (bijna 89%), op de 

voet gevolgd door vijf andere makelaarsdiensten (zie Figuur 5). Taxatie en 

het adviseren over de verkoopstrategie worden het minst vaak genoemd, 

maar nog altijd maakt ongeveer twee derde van de huizenverkopers gebruik 

van deze diensten. Diensten die naast de voorgelegde acht nog genoemd 

worden, zijn het organiseren van een open dag en het opstellen van adver-

tenties. 39% van de respondenten heeft alle genoemde diensten van de 

makelaar afgenomen. 

Makelaar vooral in-

geschakeld voor 

plaatsen van woning 

op Funda en/of an-

dere websites.

Huizenverkopers jonger dan 30 jaar laten de plaatsing van de woning op 

Funda en/of andere websites minder vaak (76,8%) regelen door de make-

laar dan de andere leeftijdsgroepen. 
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Figuur 5 Mate waarin verschillende diensten van de makelaar zijn afgenomen door 

huizenverkopers (meerdere antwoorden mogelijk, aantal respondenten in 

procenten, n=353) 
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 Bron: EIM, 2011. 

Bijna 95% van de huizenverkopers heeft deze diensten afgenomen bij één 

makelaar. De huizenverkopers die meerdere makelaars hebben ingescha-

keld, deden dit vooral uit ontevredenheid over de eerste makelaar. Het huis 

stond (te) lang te koop en in sommige gevallen kwam de makelaar zijn af-

spraken niet na. Andere consumenten schakelden een tweede makelaar in 

om het bereik te vergroten of om makelaars met elkaar te kunnen vergelij-

ken. Eén consument heeft meerdere makelaars een taxatie laten doen. 

Vrijwel alle diensten 

afgenomen bij één 

makelaar.

3.6 Onderhandelingen met de makelaar 

Bijna de helft (48%) van de huizenverkopers geeft aan niet te hebben on-

derhandeld met de makelaar. Ruim 41% heeft alleen onderhandeld over de 

vergoeding en bijna 4% alleen over andere zaken. Voorbeelden die daarbij 

een aantal keren worden genoemd, zijn: de verkoopprijs van de woning, de 

kosten van advertentie of de inhoud ervan en de verkoopstrategie. 

Bijna de helft van de

consumenten onder-

handelt niet met 

makelaar.

Vooral de huizenverkopers met een WO-opleidingsniveau (63%) onderhan-

delen met de makelaar over de vergoeding. Huizenverkopers met een oplei-

dingsniveau Mavo of lager geven juist vaker aan (bijna 66%) niet te hebben 

onderhandeld. 
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Tabel 17 Mate waarin de huizenverkopers met de makelaar hebben onderhandeld 

(aantal respondenten in procenten, n=354) 

 Aantal respondenten in procenten 

Onderhandeld over de vergoeding 41,3% 

Onderhandeld over andere zaken 3,7% 

Onderhandeld over de vergoeding en andere zaken 1,4% 

Niet onderhandeld 48,0% 

Weet niet 5,6% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

Van de huizenverkopers die met de makelaar hebben onderhandeld over de 

vergoeding, zegt ruim 60% dat het naar hun beleving een enigszins lagere 

vergoeding heeft opgeleverd. Voor bijna 35% hebben de onderhandelingen 

een aanzienlijk lagere vergoeding opgeleverd en bijna 5% geeft aan dat het 

onderhandelen geen effect op de vergoeding heeft gehad. Uit de resultaten 

blijkt geen significant verschil ten aanzien van de vergoeding tussen con-

sumenten die wel en consumenten die niet onderhandelen over de vergoe-

ding. 

3.7 Vergoedingen voor de makelaar 

Bijna 63% van de consumenten die een huis hebben verkocht via de make-

laar, heeft een percentage van de verkoopwaarde van de woning als ver-

goeding betaald. Bijna 21% betaalt een vast bedrag en ruim 8% een combi-

natie van beide vergoedingen. Daarnaast weet bijna 7% niet hoe de ver-

goeding was vastgesteld en bijna 2% noemt een andere vergoeding, zoals 

een vergoeding op basis van de geleverde diensten of een courtage afhan-

kelijk van de verkoopprijs. 

Vergoeding meestal 

op basis van ver-

koopwaarde.

Tabel 18 Wijze van berekening van de vergoeding bij huizenverkopers (aantal res-

pondenten in procenten, n=354) 

Wijze van berekening vergoeding Aantal respondenten in procenten 

Percentage van de verkoopwaarde van de woning 

(courtage) 

62,7% 

Vast bedrag 20,9% 

Vast bedrag en een percentage van de verkoopwaarde 

van de woning 

8,2% 

Anders 1,7% 

Weet niet 6,5% 

Totaal 100,0% 

 Bron: EIM, 2011. 

Respondenten die alleen courtage aan de makelaar betaalden, betaalden 

gemiddeld 1,6% van de verkoopwaarde (n=188, 80% van de respondenten 
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noemt een percentage tussen 1% en 2%). Bij de consumenten die de make-

laar een vast bedrag betaalden, bedraagt het bedrag gemiddeld € 2.340 

(n=31, 80% van de respondenten noemt een bedrag tussen € 500 en 

€ 3.500).  

3.8 Beoordeling 

Rapportcijfer 

De consumenten die voor de verkoop van hun woning een makelaar hebben 

ingeschakeld, geven gemiddeld een 7,4 voor de geleverde diensten. Cijfers 

die het meest worden genoemd, zijn een 7 (25% van de consumenten) en 

een 8 (38%). 

Makelaar krijgt 7,4 

voor geleverde dien-

sten.

Tabel 19 Rapportcijfers van huizenverkopers voor de verkoopmakelaar (aantal res-

pondenten in procenten, n=354) 

Rapportcijfer % 

1 0,3 

2 0,3 

3 2,3 

4 2,5 

5 2,0 

6 11,3 

7 25,1 

8 38,1 

9 15,3 

10 2,8 

Totaal 100,0 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Makelaar inschakelen bij volgende verkoop 

Aan alle consumenten die een huis hebben verkocht is de vraag gesteld of 

zij (weer) een makelaar zullen inschakelen als zij opnieuw een huis zouden 

gaan verkopen (zie Figuur 6). Bijna de helft van de consumenten (48%) die 

nu een makelaar hebben ingeschakeld, zegt zeker weer een makelaar in te 

schakelen. Daarnaast geeft 37% aan dat zij waarschijnlijk wel een makelaar 

zullen inschakelen. Slechts 3% zegt zeker geen makelaar te zullen inscha-

kelen en bijna 6% gaat dit waarschijnlijk niet doen.  

Bijna helft van con-

sumenten met ma-

kelaar schakelt in 

toekomst zeker weer 

een makelaar in.

Bij de groep consumenten die nu geen makelaar hebben ingeschakeld, geeft 

bijna 40% aan dit waarschijnlijk wel te gaan doen bij het opnieuw verkopen 

van een woning en ruim 9% weet dit al zeker. Wel geeft deze groep in ver-

gelijking met de consumenten die nu een makelaar hadden ingeschakeld 

veel vaker aan zeker geen (17%) of waarschijnlijk geen (bijna 19%) make-

laar te zullen inschakelen. 

De groep consumenten die nu geen makelaar hebben ingeschakeld, geeft 

vaker aan nog niet te weten of het in de toekomst een makelaar zal inscha-
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kelen, dan de groep die nu wel een makelaar had (15% ten opzichte van 

5%). 

Figuur 6 Mate waarin huizenverkopers ervoor kiezen om bij de volgende verkoop 

van een huis (weer) een makelaar in te schakelen (aantal respondenten in 

procenten) 
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 Bron: EIM, 2011. 

 

 



 

BIJLAGE I Vragenlijst consumentengedrag bij keuze 
makelaar 

Vragenlijst: Aankoop woning 
1 In welk jaar heeft u de woning gekocht? 
 2011 
 2010 
 2009 
 2008 

 
2 Heeft u voor de aankoop van de woning een makelaar ingeschakeld? 
 ja => Ga naar vraag 3 
 nee => Ga naar vraag 16 

 
Vragen inschakelen makelaar 
3 Is de makelaar die u inschakelde, aangesloten bij een branchevereniging? 
 ja, bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) 
 ja, bij de Vereniging Bemiddelaars in Onroerend Goed (VBO) 
 ja, bij VastgoedPRO (LMV) 

  anders, namelijk: ………. 
 nee 
 weet niet 

 
Indien voor een NVM-makelaar is gekozen. Hoe belangrijk is voor u dit NVM-
lidmaatschap bij de keuze voor een makelaar? 
 niet 
 enigszins 
 aanzienlijk 
 weet niet 

 
4 Heeft u voordat u een makelaar inschakelde, geprobeerd om zonder makelaar 

een woning aan te kopen? 
 ja 
 nee 

 
5 Waarom heeft u er (toch) voor gekozen om een makelaar in te schakelen? 

………. 
 
6 Heeft u meerdere makelaars vergeleken voordat u uw keuze voor de ingescha-

kelde makelaar heeft gemaakt? 
 ja 
 nee 

 
Zo ja: hoeveel makelaars heeft u vergeleken? 

 aantal: .. [gehele getallen vanaf 2] 
 
 
7 Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze voor de makelaar? 

………. 
 
8 Hieronder volgt een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij de keuze voor 

een makelaar. Kunt u aangeven welke twee aspecten voor u het belangrijkst wa-
ren bij de keuze voor de makelaar? 

    [factoren random weergegeven] 
 De makelaar biedt de mogelijkheid om losse diensten te kunnen afnemen. 
 De makelaar is lid van een branchevereniging, zoals NVM, VBO of VastgoedPRO 

(voorheen LMV). 
 De bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in de buurt. 
 De vergoeding die de makelaar vraagt voor de geleverde diensten. 
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 De makelaar heeft een vestiging in de buurt. 
 De reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame). 

 
9 Welke van de volgende diensten heeft de makelaar voor u uitgevoerd? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 Het bespreken van de financiële mogelijkheden. 
 Het attenderen op geschikte woningen. 
 De begeleiding bij bezichtiging van woningen. 
 Het adviseren over de bouwkundige staat van de woning. 
 Het taxeren van de woning. 
 Het onderhandelen met de verkoper. 
 Het regelen van een koopovereenkomst. 
 Hypotheekadvies en -bemiddeling. 

 
 Alle bovenstaande diensten 

 
 Anders, namelijk: ………. 

 
10 Heeft u deze diensten bij een of bij meerdere makelaars afgenomen? 
 bij één makelaar 
 bij meerdere makelaars 

 
Indien bij meerdere makelaars: Waarom heeft u deze diensten bij meerdere make-
laars afgenomen? 
………. 

 
11 Heeft u met de makelaar onderhandeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 ja, over de vergoeding die ik aan de makelaar moest betalen 
 ja, ergens anders over, namelijk ………. 
 nee 
 weet niet 

 
Indien over de vergoeding is onderhandeld: In welke mate hebben deze onder-
handelingen in uw beleving een lagere vergoeding opgeleverd? 

 niet 
 enigszins 
 aanzienlijk 
 weet niet 

 
12 Hoe was de vergoeding voor de makelaar vastgesteld? 
 een percentage van de aankoopwaarde van de woning (courtage) 
 een vast bedrag 
 een combinatie van een vast bedrag en een percentage van de aankoopwaarde 

van de woning 
 anders, namelijk ………. 
 weet niet 

 
13 Hoe hoog was de vergoeding die u ongeveer moest betalen aan de makelaar? 

Afhankelijk van de antwoorden op vraag 12 
 percentage van de aankoopwaarde: …,..% [2 decimalen] 
 vast bedrag: € ………. 

 
14 Alles bij elkaar genomen, welk rapportcijfer geeft u de makelaar voor de gelever-

de diensten? 
- rapportcijfer: .. [gehele getallen van 1 tot 10] 

 
15 Stel u gaat opnieuw een huis kopen, kiest u er dan weer voor om een makelaar in 

te schakelen? 
 Ik ga zeker geen makelaar inschakelen.  
 Ik ga waarschijnlijk geen makelaar inschakelen. 
 Ik ga waarschijnlijk wel een makelaar inschakelen. 
 Ik ga zeker een makelaar inschakelen. 
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 Weet niet. 
=> Ga naar vraag 18 

 
Vragen niet-inschakelen makelaar 
16 Waarom heeft u ervoor gekozen om geen makelaar in te schakelen? 

………. 
 
17 Stel u gaat opnieuw een huis kopen, kiest u er dan weer voor om geen makelaar 

in te schakelen? 
 Ik ga zeker geen makelaar inschakelen.  
 Ik ga waarschijnlijk geen makelaar inschakelen. 
 Ik ga waarschijnlijk wel een makelaar inschakelen. 
 Ik ga zeker een makelaar inschakelen. 
 Weet niet. 

=> Ga naar vraag 18 
 
Overig 
18 Wat is de aankoopwaarde van de woning waarvan u eigenaar bent geworden? 
 minder dan € 100.000 
 € 100.000 tot € 150.000 
 € 150.000 tot € 200.000 
 € 200.000 tot € 250.000 
 € 250.000 tot € 300.000 
 € 300.000 tot € 350.000 
 € 350.000 tot € 400.000 
 € 400.000 tot € 500.000 
 € 500.000 of meer 
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Vragenlijst: Verkoop woning 
1 In welk jaar heeft u de woning verkocht? 
 2011 
 2010 
 2009 
 2008 

 
2 Heeft u voor de verkoop van de woning een makelaar ingeschakeld? 
 ja => Ga naar vraag 3 
 nee => Ga naar vraag 17 

 
Vragen inschakelen makelaar 
3 Is de makelaar die u inschakelde, aangesloten bij een branchevereniging? 
 ja, bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) 
 ja, bij de Vereniging Bemiddelaars in Onroerend Goed (VBO) 
 ja, bij VastgoedPRO (voorheen LMV) 
 anders, namelijk: ………. 
 nee 
 weet niet 

 
Indien voor een NVM-makelaar is gekozen. Hoe belangrijk is voor u dit NVM-
lidmaatschap bij de keuze voor een makelaar? 
 niet 
 enigszins 
 aanzienlijk 
 weet niet 

 
4 Heeft de makelaar een fysieke vestiging (kantoor) of werkt deze uitsluitend via 

internet? 
 fysieke vestiging (kantoor) 
 uitsluitend via internet 
 weet niet 

 
5 Heeft u voordat u een makelaar inschakelde, geprobeerd om zonder makelaar de 

woning te verkopen? 
 ja 
 nee 

 
6 Waarom heeft u er (toch) voor gekozen om een makelaar in te schakelen? 

………. 
 
7 Heeft u meerdere makelaars vergeleken voordat u uw keuze voor de ingescha-

kelde makelaar heeft gemaakt? 
 ja 
 nee 

 
Zo ja: hoeveel makelaars heeft u vergeleken? 

 aantal: .. 
 
8 Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze voor de makelaar? 

………. 
 
9 Hieronder volgt een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij de keuze voor 

een makelaar. Kunt u aangeven welke twee aspecten voor u het belangrijkst wa-
ren bij de keuze voor de makelaar? 

[factoren random weergegeven] 
 De makelaar biedt de mogelijkheid om losse diensten te kunnen afnemen. 
 De makelaar is lid van een branchevereniging, zoals NVM, VBO of VastgoedPRO 

(voorheen LMV). 
 De bekendheid van de makelaar met het woningaanbod in de buurt. 
 De vergoeding die de makelaar vraagt voor de geleverde diensten. 
 De makelaar heeft een vestiging in de buurt. 
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 De reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame). 
 De makelaar maakte de hoogste inschatting van de verkoopprijs. 
 De makelaar gaf aan de woning snel te kunnen verkopen. 
 De makelaar plaatst de woning snel op woningsites zoals Funda. 

 
10 Welke van de volgende diensten heeft de makelaar voor u uitgevoerd? 
 taxatie 
 advies over de vraagprijs 
 advies over verkoopstrategie 
 verzorgen van brochures, foto’s, ‘te koop’-bord 
 plaatsing op Funda en/of andere websites 
 bezichtigingen coördineren en eventueel begeleiden 
 onderhandelen met de koper 
 regelen verkoopovereenkomst 
 anders, namelijk: ………. 

 
11 Heeft u deze diensten bij een of bij meerdere makelaars afgenomen? 
 bij één makelaar 
 bij meerdere makelaars 

 
Indien bij meerdere makelaars: Waarom heeft u deze diensten bij meerdere make-
laars afgenomen? 
………. 

 
12 Heeft u met de makelaar onderhandeld? 
 ja, over de vergoeding 
 ja, ergens anders over, namelijk ………. 
 nee 
 weet niet 

 
Indien over de vergoeding: In welke mate hebben deze onderhandelingen in uw 
beleving een lagere vergoeding opgeleverd? 

 niet 
 enigszins 
 aanzienlijk 
 weet niet 

 
13 Hoe was de vergoeding voor de makelaar vastgesteld? 
 een percentage van de verkoopwaarde van de woning (courtage) 
 een vast bedrag 
 een combinatie van een vast bedrag en een percentage van de verkoopwaarde 

van de woning 
 anders, namelijk ………. 
 weet niet 

 
14 Hoe hoog was de vergoeding die u ongeveer moest betalen aan de makelaar? 

Afhankelijk van de antwoorden op vraag 13 
 percentage van de verkoopwaarde: …% [2 decimalen] 
 vast bedrag: € ………. 

 
15 Alles bij elkaar genomen, welk rapportcijfer geeft u de makelaar voor de gelever-

de diensten? 
 rapportcijfer: .. [gehele getallen van 1 tot 10] 

 
16 Stel u gaat opnieuw een huis verkopen, kiest u er dan weer voor om een make-

laar in te schakelen? 
 Ik ga zeker geen makelaar inschakelen.  
 Ik ga waarschijnlijk geen makelaar inschakelen. 
 Ik ga waarschijnlijk wel een makelaar inschakelen. 
 Ik ga zeker een makelaar inschakelen. 
 Weet niet. 

=> Ga naar vraag 19 
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Vragen niet-inschakelen makelaar 
17 Waarom heeft u ervoor gekozen om geen makelaar in te schakelen? 

………. 
 
18 Stel u gaat opnieuw een huis verkopen, kiest u er dan weer voor om geen make-

laar in te schakelen? 
 Ik ga zeker geen makelaar inschakelen.  
 Ik ga waarschijnlijk geen makelaar inschakelen. 
 Ik ga waarschijnlijk wel een makelaar inschakelen. 
 Ik ga zeker een makelaar inschakelen. 
 Weet niet. 

=> Ga naar vraag 19 
 
Overig 
19 Voor welk bedrag heeft u de woning verkocht? 
 minder dan € 100.000 
 € 100.000 tot € 150.000 
 € 150.000 tot € 200.000 
 € 200.000 tot € 250.000 
 € 250.000 tot € 300.000 
 € 300.000 tot € 350.000 
 € 350.000 tot € 400.000 
 € 400.000 tot € 500.000 
 € 500.000 of meer 

 
 
 

32  



 

 33 

Achtergrondkenmerken 
1 Wat is uw leeftijd? 
 leeftijd: … 

 
2 Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
 geen onderwijs   
 uitsluitend lager of basisonderwijs   
 VMBO/LBO (leerlingwezen, huishoudschool, ambachtschool)   
 MAVO (MULO/ULO)   
 MBO (MTS, MEAO)   
 HAVO/VWO/HBS/MMS/Gymnasium/Lyceum/Atheneum   
 HBO (HTS, HEAO, Sociale academie)   
 WO (universiteit, Post-HBO)  

 
3 Indien een woning gekocht: In welke provincie staat uw gekochte woning? 
 Groningen 
 Friesland 
 Drenthe 
 Overijssel 
 Flevoland 
 Gelderland 
 Utrecht 
 Noord-Holland 
 Zuid-Holland 
 Zeeland 
 Noord-Brabant 
 Limburg 

 
4 Indien een woning verkocht: In welke provincie staat de verkochte woning? 
 Groningen 
 Friesland 
 Drenthe 
 Overijssel 
 Flevoland 
 Gelderland 
 Utrecht 
 Noord-Holland 
 Zuid-Holland 
 Zeeland 
 Noord-Brabant 
 Limburg 

 
Overig 
Heeft u nog aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de vragenlijst? 
………. 
 
Heeft u nog aanvullende opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek van de NMa 
op de woningmarkt? 
………. 
 

 

 





 

BIJLAGE II Overzichtstabellen 

In deze bijlagen worden enkele resultaten van de huizenkopers en huizen-

verkopers naast elkaar gepresenteerd. 

Tabel 20 Mate waarin de door huizenkopers c.q. huizenverkopers ingeschakelde 

makelaars lid zijn van een brancheorganisatie (aantal respondenten in 

procenten) 

Brancheorganisatie Huizenkopers Huizenverkopers 

NVM 82,4% 85,0% 

VBO 1,7% 4,5% 

VastgoedPRO (voorheen LMV) 0,0% 0,6% 

Anders 0,3% 0,8% 

Niet aangesloten 1,4% 2,3% 

Weet niet 14,2% 6,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 

n 296 354 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Tabel 21 Belang van het NVM-lidmaatschap voor de huizenkopers c.q. huizenverko-

pers die een NVM-makelaar hebben ingeschakeld (aantal respondenten in 

procenten) 

Belang NVM-lidmaatschap Huizenkopers Huizenverkopers 

Niet 5,3% 8,0% 

Enigszins 38,1% 29,6% 

Aanzienlijk 53,7% 58,1% 

Weet niet 2,9% 4,3% 

Totaal 100,0% 100,0% 

n 244 301 

 Bron: EIM, 2011. 
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Tabel 22 Belangrijkste aspecten voor huizenkopers c.q. huizenverkopers bij de keu-

ze voor de makelaar (aantal respondenten in procenten) 

Aspect Huizenkopers Huizenverkopers 

De bekendheid van de makelaar met het woningaanbod 

in de buurt 

46,3% 39,8% 

De reputatie van de makelaar (mond-tot-mondreclame) 40,5% 39,0% 

De makelaar is lid van een branchevereniging, zoals 

NVM, VBO of VastgoedPRO (voorheen LMV) 

39,9% 22,9% 

De vergoeding die de makelaar vraagt voor de geleverde 

diensten 

32,1% 30,2% 

De makelaar heeft een vestiging in de buurt 31,8% 22,3% 

De makelaar biedt de mogelijkheid om losse diensten te 

kunnen afnemen 

9,5% 4,0% 

De makelaar plaatst de woning snel op woningsites zoals 

Funda 

 18,9% 

De makelaar gaf aan de woning snel te kunnen verkopen  15,8% 

De makelaar maakte de hoogste inschatting van de ver-

koopprijs 

 7,1% 

n 296 354 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Tabel 23 Mate waarin de huizenkopers c.q. huizenverkopers met de makelaar heb-

ben onderhandeld (aantal respondenten in procenten) 

 Huizenkopers Huizenverkopers 

Onderhandeld over de vergoeding 28,7% 41,3% 

Onderhandeld over andere zaken 4,4% 3,7% 

Onderhandeld over de vergoeding en andere zaken 0,0% 1,4% 

Niet onderhandeld 61,5% 48,0% 

Weet niet 5,4% 5,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 

n 296 354 

 Bron: EIM, 2011. 
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Tabel 24 Wijze van berekening van de vergoeding bij de huizenkopers c.q. huizen-

verkopers (aantal respondenten in procenten) 

Wijze van berekening vergoeding Huizenkopers Huizenverkopers 

Percentage van de aankoopwaarde/verkoopwaarde van 

de woning (courtage) 

34,1% 62,7% 

Vast bedrag 34,1% 20,9% 

Vast bedrag en een percentage van de aankoopwaar-

de/verkoopwaarde van de woning 

7,1% 8,2% 

Anders 4,4% 1,7% 

Weet niet 20,3% 6,5% 

Totaal 100,0% 100,0% 

n 296 354 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Tabel 25 Gemiddelde rapportcijfers van de huizenkopers c.q. huizenverkopers voor 

de makelaar (aantal respondenten in procenten) 

 Huizenkopers Huizenverkopers 

Rapportcijfer 7,5 7,4 

n 296 354 

 Bron: EIM, 2011. 

 

Tabel 26 Mate waarin huizenkopers c.q. huizenverkopers ervoor kiezen om bij de 

volgende aankoop c.q. verkoop van een huis (weer) een makelaar in te 

schakelen (aantal respondenten in procenten) 

 Huizenkopers Huizenverkopers 

 makelaar ingeschakeld makelaar ingeschakeld 

 ja nee ja nee 

Zeker niet 6,4% 25,9% 3,4% 17,0% 

Waarschijnlijk niet 12,2% 38,1% 5,6% 18,9% 

Waarschijnlijk wel 44,9% 14,4% 37,3% 39,6% 

Zeker wel 26,7% 1,3% 48,3% 9,4% 

Weet niet 9,8% 20,3% 5,4% 15,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

n 296 236 354 53 

 Bron: EIM, 2011. 
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