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Inleiding 
 

Deze scriptie is opgebouwd uit twee grote delen. Het eerste deel bestaat uit een studie 

van bestaande literatuur en recent verschenen stukken met betrekking tot de 

vastgoedmakelaardij. Het tweede deel bevat een eigen empirisch onderzoek. Het onderzoek 

heeft als doel om de feiten die in de literatuur terug te vinden zijn, op te sporen in de 

werkelijke leefwereld binnen de vastgoedsector.  

Beide delen zijn onderverdeeld in een aantal onderwerpen. Eerst en vooral zullen we 

een afbakening moeten maken wat het onderwerp van deze scriptie betreft, aangezien de 

vastgoedsector zoveel meer is dan enkel vastgoedmakelaars. Deze afbakening komt in het 

eerste deel aan bod. Daarin wordt onder andere nagegaan welke functie de makelaars 

vervullen.  

Om een strategische analyse te kunnen uitvoeren, moeten we een model hebben dat we 

kunnen hanteren als kapstok. Aan de hand van dat kapstokmodel kunnen we het geheel 

ontrafelen in verschillende onderdelen. We vinden een dergelijk model in dat van de 

strategische logica. Dit model wordt in het tweede onderdeel besproken.  

In het derde onderdeel zal een korte beschrijving worden gegeven van de werking 

binnen de makelaardij. Deze beschrijving zal gebeuren aan de hand van een literatuurstudie.  

Een eerste opmerking of tekortkoming die hier al direct van toepassing is, is het feit 

dat er tot nu toe heel weinig wetenschappelijke literatuur verschenen is met betrekking tot de 

makelaardij. Er zijn heel wat Amerikaanse artikels verschenen, maar die zijn vaak weinig van 

toepassing op de Europese, laat staan op de Vlaamse makelaardij. Toch worden in de 

literatuurstudie een aantal onderwerpen aangesneden die ons een duidelijk beeld geven van de 

werkelijke situatie binnen de sector. De statistische verduidelijkingen van de in de literatuur 

beschreven modellen worden achterwege gelaten. In de literatuurstudie wordt enkel de 

thematiek aangebracht.  

De makelaardij blijft net zoals andere sectoren niet gespaard van onrechtmatige 

praktijken. Recent werden door een consumentenorganisatie een aantal zaken aan het daglicht 

blootgesteld. Deze feiten zullen samen met een aantal aanbevelingen worden opgenomen in 

het vierde onderdeel.  

 

In het tweede deel volgt dan een eigen empirisch onderzoek. Het uitgangspunt van het 

empirisch onderzoek vormt het model van de strategische logica. Aan de hand van het model 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  1 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

werd een vragenlijst ontworpen die werd voorgelegd aan een aantal Vlaamse makelaars. Er 

wordt onder meer nagegaan welke marktsegmenten door de vastgoedmakelaars worden 

bediend, welke diensten men aanbiedt en of er onderscheid is tussen makelaars naargelang het 

dienstenaanbod. Naast de vragen die gelinkt zijn aan het model van de strategische logica, 

worden eveneens vragen gesteld in verband met de verhouding die makelaars ervaren met hun 

concurrenten en vragen in verband met de toekomstvisies die makelaars er op nahouden.  

Het onderzoek heeft heel wat interessante feiten aan het licht gebracht. We merken dat 

de onderzochte feiten grotendeels overeenstemmen met de zaken die in de literatuur worden 

beschreven. In dit tweede deel bespreken we achtereenvolgens de ontwikkeling van het 

onderzoek, de gegevensverzameling en de verwerking van de onderzoeksresultaten.  

In het laatste deel van deze scriptie wordt een algemeen besluit geformuleerd en zullen 

enkele voorstellen worden gegeven voor verder onderzoek. 

 

Tenslotte kunnen we nog even opmerken dat in het verdere verloop van dit eindwerk 

de makelaar steeds als ‘hij’ zal worden aangeduid. Deze keuze is uitsluitend gebaseerd op 

overwegingen van praktische aard. Het is de bedoeling om in dit werk een eenduidige visie op 

te bouwen en daarbij wordt slechts een persoonsvorm gehanteerd. Hiermee bedoelen we niet 

dat de uitoefening van het makelaarsberoep een bij voorkeur mannelijke activiteit zou zijn. In 

de praktijk stellen we vast dat er ook steeds meer vrouwen actief zijn als vastgoedmakelaar. 
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DEEL 1: DESKANALYSE 
 

1 Afbakening van het werkdomein 
 

1.1 Enkele definities:  

 

Om duidelijk af te bakenen waarover het hier precies gaat, worden eerst enkele 

woorden verklaard. De verklaringen zijn afkomstig uit het Groot Woordenboek der 

Nederlandse Taal (Van Dale). 

 

Makelaar: (m.;-s of makelaren)[Mnl. maeckelaer(tussenhandelaar, makelaar, afzetter)], 

(makelaarster(v.)) beëdigd persoon die zijn beroep maakt van het sluiten van overeenkomsten 

op last van en namens personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat (W.v.K.,art.62), syn. 

tussenhandelaar; (in het bijz.) zulk een tussenpersoon bij de handel in onroerende goederen, 

syn. huizenmakelaar; 

Makelaardij: (v.), 1 beroep, betrekking van makelaar, syn. makelaarsambt, makelarij; 2 

makelaarskantoor; 3 makelaarsloon. 

Vastgoedsector: (m.) tak van het economisch leven die bestaat uit het bouwen en 

verhandelen van onroerend goed 

 

1.2 Verdere afbakening van het gebied 
 

Vooraleer we een strategische analyse van de makelaardij kunnen gaan uitvoeren, 

moeten we een afbakening van het gebied opmaken. Eerst en vooral merken we op dat het 

hier enkel om de makelaardij binnen de vastgoedsector gaat, en dus niet om welke andere 

makelaars dan ook. 

De Confederatie voor immobiliënberoepen, afgekort het CIB, maakt in haar 

jaarverslag (2002) een duidelijke onderverdeling van de verschillende beroepen binnen de 

vastgoedsector. Tot de vastgoedsector behoren alle “vrije” of “dienstverlenende intellectuele” 

beroepen die vastgoed mogelijk maken. Binnen de vastgoedsector zelf vinden we een waaier 

van beroepenclusters, beroepen en type functies. De “vrije” en “dienstverlenende 

intellectuele” beroepen in de vastgoedsector kunnen in zes clusters worden ingedeeld. Naast 

de notaris, de hypotheekverstrekker en de landmeter, vinden we de vastgoedexpert, de 
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vastgoedmakelaar en vastgoedpromotor (CIB, 2002). De verschillende clusters zullen hierna 

kort even worden toegelicht. 

De eerste beroepencluster die het CIB binnen de vastgoedsector onderscheidt, zijn de 

notarissen. Een notaris vervult vaak taken die ook door een vastgoedmakelaar zouden kunnen 

worden uitgevoerd. Het notariaat heeft immers heel wat raakvlakken met de vastgoedsector. 

De notaris is een ambtenaar die bevoegd is voor het opmaken van akten. Hij zal dus officieel 

vastleggen welke persoon eigenaar is van welk onroerend goed, hij is verantwoordelijk voor 

het verlenen van authenticiteit aan verkoopsaktes en het verwezenlijken van openbare en 

onderhandse verkopingen. De notaris zal, uit traditie, blijvend makelaarsactiviteiten 

uitoefenen (maar zonder commerciële overtuigingen). 

De hypotheekverstrekker is als tweede beroepencluster in de vastgoedsector 

opgenomen omdat het bij de kredietverlening steeds onroerende goederen betreft. De 

verstrekker maakt het mogelijk om te investeren in onroerend goed, ook al heeft men niet 

onmiddellijk het benodigde kapitaal ter beschikking. Bij een hypotheeklening dient het 

onroerend goed waarop de transactie betrekking heeft, of het nu gaat om een stuk grond, een 

woning of een fabrieksgebouw, steeds als onderpand voor de transactie. 

De landmeters vormen de derde beroepencluster binnen de vastgoedsector. Binnen het 

beroep van landmeter onderscheidt men twee deelberoepen; de topograaf en de gezworen 

landmeterexpert. Beide zijn in staat om met de geëigende apparatuur (meetinstrumenten) 

bepaalde gronden, terreinen en bouwwerken op te meten en in kaart te brengen en de juistheid 

ervan te bevestigen (CIB, 2002). De gezworen landmeterexpert is daarnaast ook nog bevoegd 

om zaken met een juridisch karakter te behandelen, in plannen op te nemen en 

verantwoording voor af te leggen.  

Tot de vierde onderverdeling binnen de vastgoedsector behoren de vastgoedexperts. 

Men wordt vastgoeddeskundige door de jarenlange ervaring in een dagdagelijkse 

beroepspraktijk, men kan dus niet voor vastgoedexpert studeren. De expert kan een aantal 

taken op zich nemen, waaronder plaatsbeschrijving, schaderegeling en waardebepaling. De 

plaatsbeschrijver stelt een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving op van een onroerend goed. 

De schaderegelaar bepaalt de vervangingswaarde van bouwonderdelen of –componenten die 

schade hebben geleden door externe factoren. De schatter zal zo nauwkeurig mogelijk de 

waarde van een onroerend goed gaan bepalen, rekening houdend met de omstandigheden en 

het beoogde doel. 

De vastgoedmakelaars vormen de vijfde en hoofdcluster binnen de vastgoedsector 

(CIB, 2002). De vastgoedmakelaar is bevoegd met de uitoefening van een aantal 
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vastgoedactiviteiten. Deze activiteiten worden beschouwd als “dienstverlenende intellectuele” 

beroepen. Daarnaast hebben vastgoedmakelaars een adviserende rol en een verwijsfunctie 

binnen de sector. Hieronder worden de verschillende vastgoedactiviteiten één voor één kort 

besproken. 

• De vastgoedmakelaar treedt eerst en vooral op als bemiddelaar bij verkoop van 

onroerende goederen. Hij, de makelaar, brengt vraag en aanbod in de koopmarkt 

samen. Hierbij gaat het om de werving, prospectie, publiciteit, marketing en advies 

betreffende vastgoed. De makelaar is verantwoordelijk voor het plaatsen van ‘te koop’ 

borden, hij zal ook kandidaat-kopers rondleiden indien zij dit wensen. De makelaar zal 

zich inspannen om een zo goed mogelijke transactie te begeleiden en de passende 

documenten op te stellen. Hij zal de belangen van de koper en verkoper behartigen. 

• Analoog treedt de makelaar ook op als bemiddelaar bij verhuring van onroerende 

goederen. Opnieuw brengt hij vraag en aanbod samen, maar hier dan in de huurmarkt. 

Het kan hierbij gaan om zowel residentiële, commerciële, industriële en agrarische 

panden als om kantoren, bossen of gronden. De makelaar zal de belangen van de 

huurder en verhuurder behartigen. Hij zal de contractvorming begeleiden en de 

passende documenten opstellen. 

• De makelaar kan ook optreden als bemiddelaar bij de overdracht van handelsfondsen. 

Onder handelsfondsen worden verstaan: “het geheel van de bestanddelen 

samengebracht en aangewend om de betreffende onderneming te drijven en het 

cliënteel ervan aan te trekken en te behouden” (CIB, 2002). De makelaar zal hierbij zo 

goed mogelijk de belangen van de overdrager en overnemer behartigen, hij begeleidt 

de contractvorming en zal tevens de passende overnamedocumenten opstellen. 

• De vastgoedmakelaar treedt op als syndicus van mede-eigendom. Hierbij handelt de 

makelaar als wettelijk (uitvoerend) orgaan van de rechtspersoon “vereniging van 

mede-eigenaars”. Hij is hierbij de enige aansprakelijke voor het beheer en behoud van 

het gebouw in mede-eigendom. 

• Een andere activiteit waar de vastgoedmakelaar voor bevoegd is, is het 

rentmeesterschap van privaat vastgoed. De makelaar treedt dan op in de plaats van de 

eigenaar(s) of vennootschap voor het beheer van hun vastgoedportefeuille. De 

rentmeester is verantwoordelijk voor de verhuring, de uitbating, het onderhoud van de 

onroerende goederen. Hierbij moet de makelaar aandacht besteden aan het feit dat het 
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beheer rente of winst moet opleveren, aangezien de vastgoedportefeuille aanschouwd 

zal worden als een beleggingsportefeuille. 

 

De vastgoedpromotor is de zesde en laatste beroepencluster die het CIB onderscheidt 

binnen de vastgoedsector. De promotoren treden dienstverlenend op naar de 

vastgoedconsument toe. We kunnen binnen deze cluster vier deelberoepen terugvinden.  

1) De vastgoedhandelaar die koopt en verkoopt voor eigen rekening. De handelaar zal 

trachten een meerwaarde te realiseren via renovatie, restauratie, vernieuwing, …  

2) De verkavelaar is de dienstverlenende tussenpersoon die in opdracht van de eigenaar een 

perceel bouwgrond zal verdelen in een aantal loten. Hij zal ook zorgen voor het ontwerp van 

de bijhorende infrastructuur en nutsvoorzieningen om tot bouwrijpe en verkoopbare 

bouwgronden te komen.  

3) De sleutel-op-de-deurbouwer staat voor rekening van derden in voor de aanmaak van de 

plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het bekomen van alle vergunningen, het 

aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de 

oplevering van ééngezinswoningen.  

4) De projectontwikkelaar is een persoon die dezelfde activiteiten ontwikkelt als hierboven 

vermeld, maar dan zonder opdrachtgever. De projectontwikkelaar zal op basis van een 

behoeftestudie handelen, waarvoor hij zelf het risico draagt. 

 

Ter herinnering: oefent de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar uit, hij die 

zich, gewoonlijk als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met: 1) activiteiten 

van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van 

onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; 2) activiteiten van beheerder van 

goederen die instaat voor: hetzij het beheer van onroerende goederen of van onroerende 

rechten; hetzij het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom. (Art. 3 van het 

Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de 

uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, Belgisch Staatsblad van 13 oktober 1993.) 

 

2 Het model van de strategische logica 
 

Om een strategische analyse uit te voeren, moeten we ook kennis hebben van de 

mogelijke strategieën die door de vastgoedmakelaars worden gehanteerd. We moeten dus 
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nagaan welke strategische logica door de makelaars werd opgesteld en wordt gebruikt om hun 

doelstellingen te bereiken. Een strategische logica bestaat uit drie onderdelen; het 

businessconcept, het organisatieconcept en de kernprocessen (Sanchez & Heene, 2004). De 

figuur geeft ons een schematische voorstelling van het model. 

 
Figuur 1: De drie elementen van een strategische logica (bron: Sanchez en Heene, 2004, p60) 

 

2.1 Het businessconcept 
 

Het businessconcept bestaat op zijn beurt ook uit drie onderdelen: Wie, Wat en Hoe? 

Volgens Sanchez en Heene (2004) moet de organisatie, in dit geval het makelaarskantoor, in 

de eerste plaats gaan uitmaken welke specifieke klanten (klanten met bepaalde preferenties) 

ze wil bedienen. Het kantoor zal zich richten naar een bepaald segment van de markt, omdat 

het niet in staat zal zijn om alle klanten ineens te bedienen. Deze keuze zal bepaald worden 

door de middelen en mogelijkheden die de organisatie ter beschikking heeft. Eenmaal de 

keuze gemaakt, moet de onderneming in staat zijn om de preferenties van haar klanten te 

bevredigen. 

Ten tweede moet de organisatie een bepaalde producten- of dienstenbundel gaan 

ontwikkelen die ze zal aanbieden aan haar klanten uit het gekozen segment (Sanchez en 

Heene, 2004). In ons geval moet de makelaar gaan vastleggen welk aanbod van diensten hij 

wil samenstellen. Zal de makelaar enkel onroerend goed aanbieden of zal hij daarnaast ook 

financiële diensten ter beschikking stellen van de klanten? Hierbij moet rekening worden 

gehouden met de kenmerken van de diensten. Het aanbod omvat het volledige pakket van 

voordelen en kosten. De aangeboden dienst moet voor de klant meer waarde genereren dan ze 

hem/haar kost. Er moet een meerwaarde worden gecreëerd voor de klant, zodat hij overtuigd 

kan worden om voor de makelaar in kwestie te kiezen. 
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Het derde element van het businessconcept is het bepalen van de sleutelactiviteiten 

(Sanchez en Heene, 2004). Dit moet het antwoord vormen op de vraag hoe de makelaar zijn 

diensten zal aanbieden aan het uitgekozen marktsegment. De sleutelactiviteiten zijn die 

activiteiten die een organisatie goed moet uitvoeren om de kritische succesfactoren te 

bereiken binnen het marktsegment. Ze zullen dus bepalend zijn voor de performantie van de 

makelaar. Om succesvol te zijn moet men de diensten op een goede manier kunnen 

communiceren en aanbieden aan het bepaalde marktsegment. 

De drie elementen van het businessconcept zullen samen gaan bepalen op welke 

manier de organisatie waarde zal creëren. Want dit zal de ultieme doelstelling vormen voor de 

makelaar. 

 
2.2 Het organisatieconcept 

 

Naast het businessconcept hebben we het organisatieconcept. Ook het 

organisatieconcept bestaat uit drie elementen. De middelen die de onderneming ter 

beschikking heeft of zich kan toe-eigenen, het ontwerp van de organisatie zelf en de controle- 

en beloningssystemen. 

De middelen kan men beschouwen als alles wat tastbaar of ontastbaar is en bruikbaar 

voor de waardecreatie door de organisatie (Sanchez en Heene, 2004). Het kan gaan om 

kantoorbenodigdheden, medewerkers, softwarepakketten en dergelijke. Deze middelen 

moeten op een gecoördineerde manier worden ingeschakeld zodat ze de organisatie 

ondersteunen in het proces van waardecreërende activiteiten. De makelaar zal niet 

automatisch alle middelen ter beschikking hebben, waarover hij zou willen beschikken. 

Daarom zal hij moeten op zoek gaan naar middelenverstrekkers buiten zijn organisatie, meer 

bepaald op de factormarkten.  

Wanneer we te maken krijgen met een makelaarskantoor waar meerdere personen 

worden tewerkgesteld, zullen we een zekere hiërarchie terugvinden. Deze hiërarchie wordt 

bepaald door het ontwerp van de organisatie. Dit ontwerp zal een aantal afspraken omvatten 

betreffende de taakverdeling, de bevoegdheidsbeslissingen en informatiestromen (Sanchez en 

Heene, 2004).  

Het komt erop neer dat iedereen binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van de hem of haar toegewezen taken. Wie over wat kan beslissen moet ook op 
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voorhand vastgelegd worden. In vele gevallen zullen deze beslissingen gaan over de verdeling 

van middelen.  

Via de informatiestromen binnen de organisatie wordt er gerapporteerd over de stand 

van zaken. Aan de hand van de beschikbare informatie zullen dan ook de beslissingen moeten 

worden genomen. Het is van cruciaal belang dat informatie op een efficiënte wijze wordt 

verzameld en doorgegeven aan diegenen die er iets mee kunnen aanvangen. 

Het derde element van het organisatieconcept zijn de controle- en beloningssystemen. 

De controlesystemen dienen de performantie binnen de waardecreërende processen van de 

organisatie na te gaan (Sanchez en Heene, 2004). De manager zal via die systemen de 

werking van de organisatie gaan evalueren en linken aan wat werd vooropgesteld. De 

beloningssystemen zullen voor de gepaste stimuli zorgen zodat iedereen binnen de organisatie 

zich inzet voor het nastreven van de gemeenschappelijke doelstellingen. Ook wanneer niet 

aan de doelstellingen wordt voldaan moeten de gepaste maatregelen worden getroffen. 

Beloning en controle moeten effectief op elkaar worden afgestemd, zodat beiden elkaar 

versterken. 

 
2.3 De kernprocessen 

 

Het laatste onderdeel van de strategische logica zijn de kernprocessen. Deze 

kernprocessen kunnen onderverdeeld worden in een aantal types (Sanchez en Heene, 2004). 

Het gaat om productcreatie, productrealisatie, ontwikkeling van de ‘stakeholders’ of 

belangengroepen en transformatieprocessen. 

Productcreatie houdt verband met het definiëren, ontwerpen en ontwikkelingen van 

nieuwe product- of dienstaanbiedingen. In het geval van de vastgoedmakelaar zal het vooral 

om de diensten gaan.  

De productrealisatie handelt over de uitvoering van de diensten. Het gaat hier om de 

werkelijke activiteiten van de organisatie.  

De ontwikkeling van de belangengroepen verwijst naar alles wat te maken heeft met 

het verkrijgen van middelen van die belangengroepen. De organisatie moet trachten zo 

voordelig mogelijk haar middelen te verkrijgen en toch goede banden onderhouden met die 

‘stakeholders’. Het gaat om een verbetering van de kwaliteit en de stromen van benodigde 

middelen. Hierbij mag men de doelstellingen op lange termijn niet uit het oog verliezen.  
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De transformatieprocessen veranderen de manier waarop de organisatie denkt en 

handelt. De strategische logica zal van tijd tot tijd moeten bijgeschaafd worden omdat ook de 

omgeving waarin de organisatie zich bevindt, voortdurend evolueert.  

Aanpassingen aan de strategische logica vergen grondige voorbereidingen waarbij 

men zeker niet over één nacht ijs mag gaan. De toekomstige successen van de organisatie 

zullen immers afhankelijk zijn van de wijzigingen die men eventueel aanbrengt.  

De kernprocessen omvatten de centrale activiteiten in het waardecreatie- en 

waardeverdelingsproces van de organisatie. Ze zijn de essentiële verbinding tussen het 

businessconcept en het organisatieconcept (Sanchez en Heene, 2004). 

 
2.4 Toepassing op de vastgoedsector 

 

Wanneer we het model van de strategische logica nu eens toepassen op de 

vastgoedsector zouden we tot het volgende kunnen komen.  

Eerst en vooral moet de makelaar een bepaald marktsegment gaan bepalen. Hij zal 

moeten nagaan wie er een rol speelt op de vastgoedmarkt? Enerzijds zal iedereen die op zoek 

is naar een woning, een appartement, een bedrijfspand, een stuk grond,… behoren tot de 

vragers op de markt. Anderzijds zal iedereen die een woning, een appartement, een 

bedrijfspand, een stuk grond en dergelijke meer aanbiedt, tot de aanbodzijde van de markt 

gaan behoren.  

Om nu een segment te gaan bepalen moet de makelaar een aantal criteria gaan 

hanteren. De makelaar zal moeten kiezen op welke markt hij zich precies wil concentreren.  

Hij kan kiezen tussen een aantal deelmarkten; de markt van de woningmakelaardij, de 

bedrijfsmakelaardij, de agrarische makelaardij, de financiële dienstverlening of het 

vastgoedmanagement. Natuurlijk zijn combinaties van deze deelmarkten mogelijk, wat we in 

de praktijk dan ook meestal zullen terugvinden. 

Het is onmogelijk om een volledige deelmarkt te bespelen, daarom moet binnen een 

deelmarkt ook een segment (of een combinatie van segmenten) worden bepaald. Welk 

segment de makelaar verkiest hangt precies af van de strategieën die worden gehanteerd.  

 

De makelaar zal na het kiezen van een bepaald marktsegment moeten overgaan tot de 

keuze van een geschikte dienstenbundel. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV, 

2004) maakt hierbij een onderscheid tussen verschillende activiteiten: 
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Bemiddeling     Bemiddeling aankoop/verkoop 

Bemiddeling huur/verhuur   Bemiddeling vakantieverhuring 

Bemiddeling handelshuur   Bemiddeling handelsfondsen 

Bemiddeling lijfrente    Bemiddeling kantoren  

Bemiddeling pacht    Buitenlandse bemiddeling 

Bemiddeling relocation   Bemiddeling timesharing 

Syndicus     Rentmeester 

Waarderaming     Plaatsbeschrijving 

 

De makelaar zal deze activiteiten kiezen, die voor hem het meest geschikt lijken om de 

preferenties van het uitgekozen marktsegment te bedienen. Het is ook mogelijk om 

activiteiten te gaan combineren om tot een geschikte bundel te komen. De makelaar zal 

nadien moeten bepalen hoe hij deze bundel zal aanbieden aan zijn klanten.  

Hij zal dit op een manier moeten doen die verschillend is van de manier van zijn 

concurrenten. Door zich te differentiëren kan de vastgoedmakelaar een concurrentieel 

voordeel gaan creëren. Dit concurrentieel voordeel kan de vastgoedmakelaar extra winst 

opleveren of een groter marktaandeel bezorgen. 

 

Vervolgens zal de makelaar de nodige middelen moeten verzamelen om zijn diensten 

te kunnen aanbieden. Hij zal vooreerst op zoek moeten gaan naar een locatie van waaruit hij 

zijn activiteiten kan coördineren.  

Eenmaal hij een geschikt kantoor heeft gevonden, zal hij medewerkers moeten 

aantrekken die over voldoende capaciteiten beschikken om hun baan naar behoren uit te 

oefenen. Daarnaast zou de vastgoedmakelaar zich een softwarepakket kunnen aanschaffen, 

dat hem kan helpen om zijn activiteiten uit te voeren. Het grote voordeel is dat hierdoor veel 

tijd kan uitgespaard worden.  

Een voorbeeld van een dergelijk softwarepakket is: ‘Skarabee’. Het is een 

management instrument dat de vastgoedmakelaar in staat moet stellen om de website van het 

vastgoedkantoor actueel te houden (Skarabee, 2005). Het aanbod dat wordt voorgesteld op de 

website van de vastgoedmakelaar, wordt onmiddellijk en automatisch aangepast aan het 

aanbod dat in portefeuille wordt gehouden. De kantoorhouder hoeft daar zelf niets voor doen; 

de software werkt volledig automatisch. Skarabee heeft verschillende bijkomende functies die 

het de vastgoedmakelaar nog gemakkelijker maken om zijn zaak te beheren.  
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Ook met behulp van het Internet en een intranet of intern netwerk kan de makelaar 

veel efficiënter te werk gaan. Door vraag en aanbod uit te wisselen met andere 

vastgoedmakelaars of collega’s kan de makelaar sneller tegemoet komen aan de verlangens 

van zijn klanten.  

Een dergelijk intern netwerk komt veelvuldig voor bij grotere kantoren en kantoren die 

zijn aangesloten bij een franchisenetwerk. De vastgoedmakelaars die kunnen inloggen op dit 

netwerk kunnen gemakkelijk en op een snelle manier informatie opvragen of rondsturen. Het 

betreft gegevens omtrent onroerende goederen of gegevens over potentiële klanten die hun 

interesse reeds hebben betuigd.  

Het voordeel hiervan is dat de makelaars elkaar kunnen helpen wanneer ze op zoek 

zijn naar een specifiek onroerend goed of naar potentiële kopers of huurders van een bepaald 

terrein of gebouw. Een intern netwerk heeft daarnaast heel wat administratieve voordelen. Zo 

kunnen databanken en virtuele documenten heel wat papierwerk besparen. Een intern netwerk 

is enkel toegankelijk door aangesloten vastgoedmakelaars. De (potentiële) klanten hebben 

geen toegang tot dit netwerk alsook concurrentmakelaars. Op deze manier kunnen gegevens 

beveiligd worden tegen misbruik. 

 

Bij de vastgoedmakelaar ontstaat een trend om zich te professionaliseren, zijn imago 

te verbeteren en het niveau van dienstverlening te optimaliseren. Als alleenstaand 

vastgoedmakelaar is dat echter een moeilijk te realiseren zaak. Om dit tot een goed einde te 

brengen moet de vastgoedmakelaar beschikken over goede kwaliteitsprogramma's, moet hij 

een betere opleiding van de medewerkers verzorgen, meer diensten aanbieden en dan ook nog 

eens een schaalvergroting doorvoeren. Deze schaalvergroting kan ertoe leiden dat de 

makelaar in staat is om naast de traditionele dienstverlening ook nog eens juridische, 

technische en administratieve diensten te verlenen aan de klanten. Dit lijkt steeds meer 

noodzakelijk in onze samenleving waar alles strenger aan het worden is. Zie maar naar onder 

andere de Vlaamse Wooncode; het Decreet op de Ruimtelijke Ordening; het Bodemattest 

enzovoort. 

Een vraag die de makelaar zich hierbij moet stellen is of hij al dan niet moet toetreden 

tot een franchisenetwerk. Voor een startende vastgoedmakelaar kan het handig zijn om terug 

te kunnen vallen op de kennis van een franchisegever. Deze kan de vastgoedmakelaar helpen 

bij het uitbouwen van een efficiënte structuur om een kantoor op te zetten en van start te gaan. 

Niet alleen voor startende makelaars kan het franchisesysteem handig zijn, ook voor reeds 

gevestigde vastgoedmakelaars kan de toetreding tot zo’n systeem een hulp zijn. Het 
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franchisesysteem verenigt onafhankelijke vastgoedmakelaars om samen de beste middelen te 

gaan gebruiken met als bedoeling de consument op de best mogelijke manier van dienst te 

zijn. De grote franchisenetwerken zijn internationaal georiënteerd en hebben kantoren in alle 

uithoeken van de wereld. 

 

Zoals de meeste sectoren is ook de vastgoedsector vandaag de dag in volle evolutie. 

Betere service, meer betrokkenheid en een vriendelijke bediening zijn essentiële vereisten 

waar je als producent rekening mee dient te houden wil je tegenwoordig blijven meespelen op 

de markt. De consument wordt steeds veeleisender en verwacht van de hedendaagse makelaar 

dezelfde kwaliteit als de kwaliteit die hij kan krijgen in andere (dienstverlenende) sectoren. 

Een regelmatige kwaliteitscontrole mag daarom zeker niet over het hoofd worden gezien. 

Om te kunnen beschikken over de beste medewerkers, moet de makelaar een 

aantrekkelijk klimaat creëren waarin de medewerkers zich goed thuis voelen zodat ze 

gemotiveerd zijn om het onderste uit de kan te halen. Een goede verloning speelt hierbij een 

cruciale rol. Daarbij heeft de werkgever de keuze tussen verschillende beloningssystemen.  

De makelaar moet daarnaast ook controle uitoefenen op de prestaties van zijn 

medewerkers. Wanneer de makelaar een goed controlesysteem op poten zet kan de verloning 

gelinkt worden aan de controle. Een deel van het loon, of in een extreem geval, het volledige 

loon wordt dan variabel.  

Dit zou kunnen betekenen dat hoe meer transacties tot een goed einde worden 

gebracht, hoe meer de medewerker kan verdienen. Men moet bij zo een systeem wel redelijk 

blijven. De objectieven moeten realistisch zijn en de medewerkers mogen niet ontmoedigd 

worden doordat men te hoge eisen aan hen zou kunnen stellen. Het systeem moet hen 

daarentegen stimuleren om zich extra in te zetten.  

 

Bij het ontwerp van een organisatie moeten we rekening houden met het feit dat een 

uitgestippelde strategie beperkt wordt door de wettelijke bepalingen die van kracht zijn op de 

vastgoedsector. Makelaars moeten zich houden aan deze bepalingen als ze een strategie willen 

opstellen. Daarnaast zijn vastgoedmakelaars ook gebonden aan deontologische voorschriften 

van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Deze voorschriften vormen een richtlijn 

voor iedereen die actief is op de vastgoedmarkt.  

Door de richtlijnen na te leven garandeert men de klanten een minimaal 

kwaliteitsniveau en op deze manier respecteert men ook de verhoudingen met de concurrentie. 
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Concurrentie tussen vastgoedmakelaars kan zowel negatieve als positieve invloeden hebben 

op het marktgebeuren. 

Enerzijds zal de concurrentie ervoor zorgen dat de organisatie een beperkt 

marktaandeel kan realiseren. Dit brengt een beperkte omzet en winstgevendheid met zich 

mee. De organisatie zal klanten voor zich moeten winnen door de concurrenten een stap voor 

te blijven of door een concurrentieel voordeel op te bouwen.  

Anderzijds kan concurrentie er ook voor zorgen dat een bepaald kwaliteitsniveau 

wordt gegarandeerd binnen de vastgoedsector. Zo zal een organisatie de kwaliteit van haar 

product of dienstenaanbod op peil moeten houden indien ze geen klanten wil verliezen. De 

concurrentie maakt dat de makelaars alert blijven naar hun dienstverlening toe. Dit zorgt voor 

een positieve strijd tussen de concurrenten die uiteindelijk ook voor de klanten voordelen gaat 

creëren.  

 

3 Werking binnen de vastgoedmakelaardij aan de hand van een 

literatuurstudie 
 
3.1 Keuze van een makelaar 

 

Laten we eerst een kijkje nemen naar een model waarbij de koper en verkoper elkaar 

zoeken zonder de hulp van een makelaar of bemiddelaar. Colwell en Yavas (1995) 

onderzochten het zoekgedrag van beide partijen. Stel dat een verkoper zijn eigendom te koop 

aanbiedt en dat de kenmerken ervan voldoen aan de verwachtingen van de koper. De verkoper 

zal aan zijn eigendom een bepaalde waarde hechten, dit zal dus de vraagprijs vormen voor het 

onroerend goed. De koper op zijn beurt zal ook een waarde bepalen die hij bereid is te geven 

voor het eigendom.  

Wanneer zullen beide partijen nu tot een overeenkomst komen? De koper zal bereid 

zijn het huis te kopen wanneer zijn waardering van het onroerend goed groter is of gelijk aan 

de prijs die de verkoper ervoor vraagt. Voor de koper is het goed dan meer waard dan dat hij 

ervoor moet betalen. De verkoper zal tevreden zijn omdat hij zijn vraagprijs zal ontvangen, de 

koper op zijn beurt zal ook tevreden zijn omdat hij het onroerend goed hoger waardeert.  

De voorwaarde voor het slagen van deze operatie is wel dat beide partijen elkaar 

moeten treffen (Colwell en Yavas, 1995). Dit kan een tijdje duren en deze wachttijd kan 

zowel voor de koper als de verkoper financiële nadelen met zich meebrengen. Deze financiële 
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nadelen kunnen de bereidheid verklaren waarom men in bepaalde gevallen beslist om het 

onroerend goed toch tegen een lagere prijs te verhandelen. 

Wanneer men tijdens het proces een makelaar inschakelt kan dit financiële nadeel 

voor een gedeelte worden verholpen. Het te koop aanbieden van een onroerend goed bij een 

makelaar zal de kans verhogen dat de verkoper en koper elkaar treffen. De makelaar zal 

immers de efficiëntie van het zoekgedrag van de koper en de verkoper verhogen. Door het 

inzetten van een vastgoedmakelaar kan men dus sneller komen tot het sluiten van een 

overeenkomst.  

 

Wanneer een eigenaar zijn onroerend goed wil verhandelen, moet hij een makelaar 

kiezen die de transactie zal begeleiden. De top vijf van de factoren die de keuze van 

vastgoedmakelaar helpen bepalen ziet er uit als volgt (Office of Fair Trading, 2004): 

• Reputatie van het kantoor / het kantoor werd aanbevolen door derden 

• Omvang van de commissiepercentages 

• Professionaliteit van de medewerkers van het kantoor 

• Nabijheid van het kantoor 

• Eventuele ervaringen uit het verleden. 

 

Mantrala en Zabel (1995) onderzochten de werking van de vastgoedmarkt en de rol 

die makelaars hierbij spelen. De verkoper van een onroerend goed heeft de keuze om ofwel 

zijn eigendom rechtstreeks te verkopen aan een geïnteresseerde koper ofwel een makelaar in 

te schakelen om zijn eigendom op de markt te brengen. Deze keuze zal een beperkende 

invloed hebben op de hoogte van de commissie die vastgoedmakelaars aanrekenen. Als deze 

commissie te hoog wordt vastgelegd, zal de verkoper overstappen op een andere makelaar die 

een lagere commissie hanteert of hij zal zelf proberen om een kandidaat-koper te zoeken die 

bereid is om het goed te kopen.  

Nu zijn er verschillende factoren die de werking van de vastgoedmarkt bemoeilijken 

(Mantrala en Zabel, 1995). Ten eerste worden we geconfronteerd met het feit dat onroerende 

goederen niet kunnen worden verplaatst. Daarnaast is er de heterogeniteit van de huizen en 

andere onroerende goederen. Behalve voor appartementen en sociale woningen is de 

heterogeniteit een factor die zwaar doorweegt bij de verhandeling van gezinswoningen. Een 

derde factor die het proces bemoeilijkt is het feit dat transacties tussen individuele kopers en 

verkopers niet frequent optreden. Een laatste factor is de complexiteit die gepaard gaat met de 
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financiële en legale dimensie van de transactie. Er komt heel wat bij de verhandeling van een 

onroerend goed kijken, wat er de transactie natuurlijk niet op vereenvoudigt. Het zijn deze 

factoren die de rol van de makelaar helpen bepalen.  

De twee keuzes die de verkoper heeft waarnaar daarstraks al werd verwezen, namelijk het zelf 

aanbieden of het inschakelen van een makelaar, hebben verschillende gevolgen voor het 

verdere verloop van het proces (Mantrala en Zabel, 1995).  

• Wanneer de verkoper kiest om zelf zijn eigendom van de hand te doen, moet hij 

opdraaien voor alle kosten die daarmee gepaard gaan. De verkoper zal zelf publiciteit 

moeten maken en advertenties plaatsen in dagbladen of magazines, hij zal ook tijd 

moeten stoppen in het rondleiden van geïnteresseerde kopers. De eigendom blijft ook 

geld kosten zolang deze niet verkocht raakt. Zeker bij leegstand moeten de eigenaars 

erop letten dat er geen schade optreedt die de waarde van het onroerend goed gevoelig 

kan doen afnemen.  

• Wanneer de verkoper echter kiest voor een makelaar ‘komt hij er vanaf’ met het 

betalen van een commissie. Een rationele verkoper zal kiezen voor die optie die hem 

een hogere verwachte return oplevert.  

 
3.2 Relatie met de klant 

 

Volgens het rapport dat de Office of Fair Trading publiceerde (2004), is de 

vastgoedsector traditioneel een sector waarbij heel wat mensen een zekere vorm van 

ontevredenheid ervaren. Voor veel mensen is het aan- en verkopen van onroerende goederen 

een transactie die zich slechts één of enkele keren voordoet in hun leven. De ‘stress’ die velen 

bij dit proces ervaren, wordt mee bepaald door de grootte van de transactie en de vele 

inspanningen die gepaard gaan met het voltrekken van de transactie.  

De omvang en de aard van de transactie vragen dan ook een grote betrouwbaarheid 

van de personen die actief zijn op de vastgoedmarkt. Daarom is er ook nood aan een 

minimum aan bescherming van de klant, en moet door een makelaar zoveel mogelijk 

aandacht worden gevestigd op de kwaliteit van de dienstverlening. Vastgoedmakelaars 

moeten dus een goede relatie trachten op te bouwen met hun klanten. 

 

De relatie tussen de verkoper en de makelaar kan volgens Yavas(1995) beschouwd 

worden als een dubbel ‘moral hazard’ probleem waarbij de kans op het verkopen van een 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  16 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

onroerend goed wordt bepaald door het feit dat men de inspanningen van beide partijen niet 

kan observeren. Men kan de relatie tussen verkoper en makelaar ook aanschouwen als een 

‘agency-relatie’. De bedoeling is om de belangen van beide partijen in overeenstemming te 

krijgen met elkaar. Het middel dat hiervoor het meest toepasselijk is, lijkt de 

commissiestructuur.  

Wanneer men gebruik maakt van een percentage op de verkoopprijs om de commissie 

te bepalen, dan zullen de makelaar en de verkoper eenzelfde doel nastreven: zo snel mogelijk 

verkopen tegen een zo hoog mogelijke prijs. De objectieven van de eigenaar en de makelaar 

kunnen wel van elkaar verschillen. Hoe hoog moet de prijs zijn en hoeveel zoekkosten is men 

bereid te aanvaarden? Twee vragen waar de makelaar en de verkoper verschillend op kunnen 

antwoorden.  

Stel dat men de verkoopwaarde van het onroerend goed en het percentage van de 

commissie als vast moet beschouwen. Dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt er een 

koper gevonden, ofwel geen. Alles hangt af van de inspanningen die de makelaar en de 

verkoper leveren. Een minimale inspanning zal moeten worden geleverd, anders krijgt de 

makelaar zijn commissie niet en wordt het onroerend goed niet verkocht.  

Het is hier dat het dubbel ‘moral hazard’ probleem opduikt. De verkoper rekent erop 

dat de makelaar zijn opdracht uitvoert en een geschikte koper zoekt; de makelaar rekent ook 

op de inspanningen van de verkoper om een kandidaat-koper te vinden. Als beide partijen er 

op rekenen dat de andere wel een koper zal zoeken, zal er uiteindelijk niets gebeuren en wordt 

er door beide partijen niets gewonnen. 

 

De koper die op zoek is naar een geschikt onroerend goed dat voldoet aan zijn plannen 

en projecten kan op zijn beurt ook een makelaar inschakelen (Yavas, 1995). Vooral als de 

koper te doen heeft met hoge opportuniteitskosten, hij weinig ervaring heeft en hij niet 

beschikt over voldoende marktkennis zal hij een beroep doen op een makelaar. Deze makelaar 

zal op zoek gaan bij collega-makelaars die door de verkopers worden ingezet om hun 

eigendommen te verkopen. De makelaar die door de koper wordt ingeschakeld zal het hele 

proces versnellen, omdat de koper ook een vlugge afhandeling van de transactie wil. De koper 

kan immers net zoals de verkoper financiële nadelen ondervinden als hij langer moet wachten 

op een geschikt onroerend goed om zijn projecten te kunnen uitvoeren.  

 

Uit een onderzoek van Elder, Zumpano en Baryla (2000) blijkt verder dat de makelaar 

in opdracht van de koper, de transactie meer doet versnellen dan dat de makelaar in opdracht 
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van een verkoper dat doet. De makelaar is dus meer efficiënt in het doen afnemen van de 

zoektijd als hij werkt voor een koper dan in het andere geval. De afname in zoektijd kan 

worden gerealiseerd door intensiever op zoek te gaan naar een geschikt onroerend goed. De 

intensiteit van de zoekactie wordt dus versterkt. De kopers zullen trouwens beschikken over 

meer informatie en ze zullen meer panden bezichtigen met de steun van hun makelaar dan 

kopers die geen beroep doen op een makelaar.  

Uit diezelfde studie van Elder, Zumpano en Baryla (2000) blijkt trouwens ook dat de 

makelaars zelf geen grote invloed hebben op de uiteindelijke prijs waartegen een onroerend 

goed wordt verhandeld. Het is vooral de marktwerking (vraag en aanbod) die bepalend is voor 

de hoogte van deze prijs. De makelaars worden door de kopers dus niet ingeschakeld om de 

prijs naar beneden te halen. Althans dat wordt misschien wel geprobeerd, maar de makelaar 

zal daar niet steeds toe in staat zijn.  

Verder blijkt ook uit de studie van Elder, Zumpano en Baryla (2000) dat de makelaars 

in opdracht van kopers niet op een identieke wijze worden vergoed als de commissiestructuur 

die we terugvinden bij makelaars in opdracht van verkopers. De verkopers moeten een deel 

van hun verkoopprijs afstaan aan de makelaar, de kopers echter moeten op een andere wijze 

de dienstverlening van de makelaar gaan vergoeden. 

 

Het belang van de relatie met de klant blijkt ook uit het onderzoek van Isakson en 

Spencer (2000). Isakson en Spencer onderzochten hoe ‘Total Quality Management’ (TQM) 

binnen de vastgoedmakelaardij toegepast wordt en legden hier specifiek de nadruk op de 

focus met de klanten. Op het eerste zicht leek TQM moeilijk toepasbaar bij dienstverlenende 

bedrijven omdat we hierbij te maken hebben met het immateriële karakter van diensten en de 

onmiddellijke consumptie door de klant.  

Het originele systeem van de TQM bestaat uit veertien punten. Deze veertien punten 

kunnen worden onderverdeeld in vier aparte categorieën. De vier subverdelingen zijn 

klantenfocus, ondersteuning van het topmanagement, de betrokkenheid van de werknemers en 

continue verbetering.  

Klantenfocus betekent dat iedere activiteit of handeling, die door de organisatie wordt 

gesteld, de klant in het achterhoofd moet houden. Men moet steeds rekening houden met de 

waarde die de activiteit voor de klant met zich meebrengt.  

Continue verbetering betekent dat ieder systeem van de organisatie op een 

voortdurende wijze moet worden geëvalueerd en verbeterd. Men moet ervan uit gaan dat een 

systeem nooit perfect kan zijn en dat er steeds verbeteringen kunnen worden aangebracht.  
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Men moet daarnaast steeds rekening houden met de werknemers, zij zijn immers mede 

verantwoordelijk voor het vervullen van de wensen van de klant. Men kan de medewerkers 

laten meebeslissen over bepaalde zaken met betrekking tot de interne werking van de 

organisatie.  

De ondersteuning vanwege het topmanagement omvat de mogelijkheid van het 

management om een visie op lange termijn op te bouwen. Hierbij moet het gaan om een visie 

op de doelstellingen van de organisatie en de richtingen die de organisatie daarbij moet 

inslaan.  

Volgens Isakson en Spencer (2000) is de klantenfocus voor de vastgoedmakelaar de 

meest belangrijke subverdeling van het originele systeem in de navolging van de totale 

kwaliteitszorg. Een vastgoedmakelaar moet eerst en vooral uitmaken wie zijn klanten zijn en 

welke relaties hij met die klanten wil onderhouden.  

In het werk van Isakson en Spencer (2000) worden een aantal benaderingen met 

betrekking tot die klantenrelaties naar voren geschoven. In de traditionele benadering werkt 

de makelaar als agent voor de eigenaar van het onroerend goed en wordt de potentiële koper 

of huurder als eigenlijke klant beschouwd. Een andere benadering bepaalt dat de makelaar een 

keuze moet maken welke klanten hij zal bedienen, ofwel de eigenaars, ofwel diegenen die op 

zoek zijn naar een onroerend goed. In nog een andere benadering wordt de makelaar 

voorgesteld als diegene die de transactie helpt afhandelen. Hij heeft dus de transactie als klant 

en wie daar nog bij betrokken is, is bijkomstig.  

Om de principes van TQM toe te passen binnen de vastgoedmakelaardij is de kwaliteit 

van de dienstverlening aan de klanten van uitzonderlijk belang (Isakson en Spencer, 2000). 

Het uiteindelijke doel van een vastgoedmakelaar is het tevredenstellen van klanten. Isakson 

en Spencer (2000) besluiten dat het voor een vastgoedmakelaar eenvoudiger is om de 

principes van TQM toe te passen, eenmaal hij weet welke relatie hij precies met zijn klanten 

wil opbouwen. 

 
3.3 Soorten contracten 

 

Verschillende soorten contracten kunnen voorkomen tussen vastgoedmakelaars en hun 

cliënteel. De meest gehanteerde contracten worden hieronder beschreven. Natuurlijk staat het 

een vastgoedmakelaar vrij om met individuele particulieren een uniek contract af te sluiten. In 

een contract zal bepaald worden welke vergoeding de makelaar krijgt als tegenprestatie voor 
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zijn dienstverlening en hoe lang het onroerend goed in de portefeuille van de makelaar kan 

blijven indien hij er niet in zou slagen om een koper of huurder te vinden.  

 

Vaak zal worden gewerkt met een contract waarbij de makelaar het alleenrecht krijgt 

om een bepaald goed te verkopen (Office of Fair trading, 2004). Het gaat hier om de 

zogenaamde ‘exclusiviteit’ van de makelaar. De opdrachtgever kan in dit geval zijn onroerend 

goed enkel laten verkopen door de makelaar met wie hij een contract heeft afgesloten. Het 

alleenverkooprecht verzekert de inkomsten van de makelaar eenmaal hij een contract heeft 

kunnen afsluiten en het onroerend goed kan worden verkocht of verhuurd.  

Indien de opdrachtgever zijn goed toch zou verkopen via een andere makelaar of zelf 

een koper zou vinden, zal hij toch een vergoeding verschuldigd zijn aan de makelaar. De 

precieze omvang van die zogenaamde ‘schadevergoeding’ zal afhangen van makelaar tot 

makelaar en moet in het contract worden opgenomen.  

 

Daarnaast kan ook worden gewerkt met een contract waarbij 2 of meerdere 

vastgoedmakelaars zijn betrokken. De makelaars hebben dan samen de exclusieve rechten om 

het goed te verhandelen. In dit geval zal de concurrentie tussen de makelaars toenemen omdat 

enkel de makelaar die een koper vindt een vergoeding zal krijgen. Het gevolg is dat bij dit 

type van contract de basisvergoedingen hoger zullen liggen. De kans dat de makelaar het goed 

zelf zal verkopen en dus een vergoeding ontvangt, ligt immers lager dan bij een contract waar 

hij een alleenrecht heeft en dus zeker een vergoeding zal krijgen. Met andere woorden, het 

risico dat de makelaar zijn kosten voor het promoten van het onroerend goed niet terugwint, 

neemt dus toe wanneer er twee of meerdere vastgoedmakelaars worden ingeschakeld.  

Doordat de onderlinge concurrentie toeneemt, zal het onroerend goed meestal sneller 

worden verkocht. Dit feit kan de opdrachtgever beschouwen als een voordeel. Dit voordeel 

zal hij dan ook moeten afwegen ten opzichte van het nadeel aan dit type contract, 

voornamelijk de hogere vergoeding. De vastgoedmakelaars rekenen het mogelijke 

inkomstenverlies door in de vergoeding die vooraf zal worden afgesproken.  

 

De makelaar zal ook een keuze maken in verband met de vergoedingen die hij zal 

aanrekenen voor de geleverde diensten. In de sector zijn enkele veel voorkomende principes 

van kracht. De makelaar zal meestal werken met een commissie. Deze commissie zal 

afhankelijk zijn van de waarde van het onderliggende onroerend goed. Vaak gaat het dan om 

een vast percentage van de totale waarde. De omvang van het percentage zal bepaald worden 
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door het type contract. Het zal eveneens afhankelijk zijn van de inschatting die de makelaar 

doet, betreffende de snelheid waarmee het onroerend goed kan verkocht worden. Hoe sneller 

het goed verkocht kan worden, hoe sneller de makelaar zijn vergoeding zal krijgen, dus hoe 

lager het commissiepercentage zal zijn. 

Bepaalde makelaars rekenen een vast bedrag aan voor de geleverde diensten, maar in 

de praktijk komt dit maar weinig voor. Dit komt omdat de makelaars meer kunnen verdienen 

indien ze een commissiepercentage hanteren.  

Ook kan het zijn dat de makelaar een betrekkelijk laag percentage aanrekent voor de 

basisdiensten die worden geleverd, zoals het zoeken van een koper voor de opdrachtgever. De 

opdrachtgever en potentiële klanten kunnen immers een deel van het zoek- en selectiewerk 

zelf verrichten, bvb via het Internet. Daarboven zal de makelaar dan hogere vergoedingen 

vragen voor bijkomende (financiële) diensten. Die bijkomende diensten zullen dan betrekking 

hebben op de adviesfunctie van de makelaar. De diensten die de makelaar aanbiedt kunnen 

variëren van het bepalen van de waarde van een onroerend goed, de technische controle tot de 

nazorg. 

  

In het laatste deel van deze deskanalyse zullen de structuren worden behandeld die in 

België het meest van toepassing zijn, ze worden hier dus niet opgenomen. We kunnen wel 

nog iets kwijt over de inkomsten van de makelaar. 

 De inkomsten van vastgoedmakelaars zijn conjunctuurgevoelig (Risseeuw en 

Kleijn, 2003). De omvang van de transacties op de vastgoedmarkt zorgt ervoor dat veel 

particulieren en bedrijven hun investeringen uitstellen tot een beter klimaat. Wanneer de rente 

gunstig evolueert, zullen velen de sprong wagen. De vastgoedmakelaar moet de 

schommelingen in zijn inkomen proberen te vermijden. 

  Door het aanbieden van financiële diensten kan de vastgoedmakelaar zijn inkomsten 

diversifiëren. Aangezien de transacties op de vastgoedmarkt heel gevoelig zijn voor 

schommelingen in de economische activiteit, zijn ook de inkomsten van de makelaar 

kwetsbaar voor deze schommelingen. Door het aanbieden van nevendiensten beschikt de 

makelaar ook tijdens minder gunstige periodes over een zeker inkomen.  

Het aanbieden van een verzekeringsportefeuille zorgt voor een dempend effect op de 

inkomsten (Risseeuw en Kleijn, 2003). De inkomsten die voortvloeien uit 

hypotheekbemiddeling echter zijn wel conjunctuurgevoelig. Bemiddeling van hypotheken 

hangt nauw samen met de transacties van onroerende goederen. Niet alle financiële diensten 

zorgen dus voor een dempend effect. 
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3.4 Hoogte van de commissie en de invloed van het type contract op de 
prestaties  

 

De verkoper zal bij het inschakelen van een makelaar een commissie moeten betalen 

voor de dienstverlening van die makelaar (Colwell en Yavas, 1995). Deze commissie is een 

vergoeding voor de diensten die de vastgoedmakelaar levert. De eigenaar, die zijn onroerend 

goed te koop aanbiedt op de markt, zal minder ontvangen als hij een makelaar inschakelt dan 

wanneer hij het goed zelf probeert te verkopen indien hij in beide gevallen een zelfde prijs 

vraagt voor zijn eigendom.  

Deze vermindering van zijn inkomsten moet afgewogen worden tegenover het 

financiële nadeel dat de verkoper kan lijden doordat hij lang moet wachten op het afronden 

van de transactie. Er werd reeds eerder in dit werk verwezen naar de mogelijke financiële 

nadelen die marktpartijen kunnen lijden.  

De verkoper kan ook proberen om de commissie door te schuiven naar de koper en dit 

door een hogere prijs te vragen voor zijn eigendom (Colwell en Yavas, 1995). Deze 

prijsverhoging kan twee tegenovergestelde effecten tot gevolg hebben.  

Enerzijds zal een hogere prijs een hogere commissie betekenen, wat de makelaar zal 

aanzetten om zich meer in te zetten om een koper te vinden. Anderzijds zal een hogere prijs 

betekenen dat de kans op het vinden van een geschikte koper zal verminderen. Dit zal de 

makelaar minder stimuleren om meer te gaan zoeken. Dit gevolg toont aan dat een lagere prijs 

dus meestal zal leiden tot een snellere afhandeling van het proces.  

We moeten hier wel bij opmerken dat de makelaar meer doet dan enkel beide partijen 

samen brengen. Hij biedt allerlei diensten aan die het proces in feite nog kunnen versnellen en 

eenvoudiger maken.  

 

Een vastgoedmakelaar kan beschouwd worden als een afhankelijke derde persoon die 

baat heeft bij een hogere transactieprijs (Office of Fair Trading, 2004). Immers, hoe hoger de 

prijs waartegen het onderliggende onroerend goed uiteindelijk wordt verhandeld, hoe hoger 

de commissie die de makelaar ontvangt. Hij zal dus alles in het werk stellen om een zo hoog 

mogelijke verkoopprijs te realiseren.  

 

Rutherford, Springer en Yavas (2001) hebben het over de invloed van het type 

contract op de prestaties van de makelaars. Het gaat hier dan wel om de prestaties die worden 
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geëvalueerd door de klanten. Met andere woorden een makelaar die een onroerend goed 

sneller kan verkopen, en dit dan liefst nog tegen een hogere prijs, zal in de ogen van de klant 

een goede prestatie geleverd hebben.  

Dit zijn dan ook de twee hoofddoelstellingen van een verkoper van een onroerend 

goed: de eigendom kunnen verkopen aan een zo hoog mogelijke prijs en zo snel als mogelijk. 

Rutherford, Springer en Yavas (2001) hebben twee soorten contracten bestudeerd.  

Enerzijds een contract waarbij het kantoor het exclusieve recht krijgt om een 

onroerend goed te verkopen. De verkoper behoudt wel het recht om de eigendom eventueel 

zelf ook te verkopen, indien hij sneller een koper zou vinden. Dit betekent dat de verkoper de 

commissie niet verschuldigd is aan de makelaar indien hij zijn eigendom zelf zou kunnen 

verkopen.  

Anderzijds een contract waarbij enkel de makelaar het recht heeft om het onroerend 

goed te verkopen. Zelfs de verkoper kan in dit geval zijn eigendom niet zelf verkopen zonder 

daarvoor toch een commissie te moeten betalen aan de makelaar. Het spreekt voor zich dat de 

makelaars het liefst werken met een dergelijk contract, omdat zij steeds een commissie 

ontvangen, ongeacht wie het onroerend goed kan verkopen. Logischerwijze zal dit type van 

contract de makelaar niet extra motiveren om harder op zoek te gaan naar een mogelijke 

kandidaat-koper.  

In hun theoretisch onderzoek voorspelden Rutherford, Springer en Yavas (2001) dat 

de onroerende goederen sneller zouden kunnen worden verkocht onder een contract waarbij 

het kantoor alleen het recht krijgt om het goed te verkopen, dan onder een contract waarbij de 

makelaar in elk geval zijn commissie ontvangt. De kans dat de eigenaar zelf een koper of 

huurder vindt voor zijn onroerend goed, is voor de makelaar een extra stimulans om zich in te 

zetten voor de transactie. 

Ook uit het empirische gedeelte van hun onderzoek bleek dit fenomeen naar voor te 

komen. Er bleek echter dat onder de eerste soort van contracten de uiteindelijke betaalde 

prijzen lager waren dan bij vergelijkbare onroerende goederen die werden verkocht onder de 

tweede soort van contracten.  

 

Men zou zich kunnen afvragen waarom een verkoper niet steeds kiest voor het soort 

contract dat voor hem het meest voordelig kan zijn; namelijk het contract waarbij hijzelf een 

koper kan aanbrengen zonder daarbij een commissie te moeten betalen (Rutherford, Springer 

en Yavas, 2001). Bij de keuze van een geschikt contract hangt alles af van de zoekkosten 

waarmee de verkoper te maken krijgt wanneer hijzelf op zoek gaat naar een koper. Wanneer 
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deze zoekkosten groter worden dan de commissie die hij kan uitsparen, heeft het zelf 

aanbrengen van een koper niet zoveel zin. Het komt de verkoper dan duurder uit dan in het 

geval hij gebruik maakt van de dienstverlening van de makelaar. Slechts wanneer een 

verkoper te maken heeft met lage zoekkosten en de kans groot is dat hij sneller dan de 

makelaar een koper kan vinden, zal de verkoper kiezen voor de eerste soort van contract.  

 

Sommigen vinden dat de vastgoedmakelaars te hoge percentages aanrekenen als 

commissie en vermoeden dat de makelaars onderlinge afspraken maken om hogere 

commissies te kunnen innen. Anglin en Arnott (1999) onderzochten hoe de 

commissiepercentages tot stand komen en hoe de hoogte ervan wordt vastgelegd. Zij vonden 

in de literatuur zelf geen volledig of overtuigend model dat de commissiepercentages kon 

verklaren.  

Anglin en Arnott (1999) hebben een eigen onderzoek uitgevoerd en kwamen daarbij 

tot een specifiek model. In dat model wordt de commissie bepaald door het aantal 

huishoudens dat op zoek is naar een nieuwe woning, het aantal beschikbare woningen op de 

markt, het aantal actieve vastgoedmakelaars, de inspanningen die de makelaars leveren en de 

hoogte van de prijzen voor onroerende goederen. Het blijkt dat de gehanteerde percentages 

vast zijn over de tijd, waarvan weinig wordt afgeweken.  

Toch hebben eigenaars in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te onderhandelen 

over de commissie waartegen de vastgoedmakelaar zijn diensten zal uitvoeren (Anglin en 

Arnott, 1999). De meeste eigenaars zijn echter niet op de hoogte van deze mogelijkheid 

(Office of Fair Trading, 2004).  

De commissie, die de makelaars vragen voor hun dienstverlening, is sociaal gezien het 

meest optimaal als die een evenwicht zoekt tussen de sociale voordelen afkomstig van het 

grote aantal makelaars, en de opportuniteitskost van de tijd van die makelaars (Anglin en 

Arnott, 1999). Met andere woorden de gehanteerde percentages worden niet door de 

individuele makelaars zelf bepaald, zij passen die percentages toe omdat ze door anderen ook 

worden toegepast.  

 

Sirmans & Turnbull(1997) onderzochten op hun beurt ook de commissiepercentages 

die door de vastgoedmakelaars worden gehanteerd. Ze bekeken meer bepaald de invloed van 

concurrentie op de hoogte van de commissie. De auteurs stelden het vaste karakter van de 

commissie over de tijd heen in vraag.  
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Onder invloed van de concurrentie zou een dalende vraag naar onroerende goederen 

moeten leiden tot een afnemend commissiepercentage. Analoog zou een hoger aanbod van 

onroerende goederen leiden tot dalende vastgoedprijzen en tot stijgende 

commissiepercentages, omdat vastgoedmakelaars op deze manier hun inkomen willen 

garanderen. Ook in hun empirisch onderzoek vonden Sirmans & Turnbull gelijkaardige feiten 

terug. Zij besluiten dus dat de concurrentie op de vastgoedmarkt leidt tot anticyclische 

bewegingen van de commissiepercentages.  

Deze bevindingen lijken in strijd te zijn met de beweringen van andere auteurs die 

overtuigd zijn dat de commissie vast is over de tijd heen. Zo verklaart Yavas (1994) dat het 

uniforme karakter van de commissiepercentages leidt tot een zekere vorm van 

prijsdiscriminatie. Een onroerend goed ‘A’ dat wordt verkocht tegen een prijs die tweemaal 

zo hoog is als de prijs waartegen onroerend goed ‘B’ wordt verhandeld, zal voor de 

vastgoedmakelaar tweemaal zoveel opbrengen. Het zal de makelaar echter waarschijnlijk niet 

tweemaal zoveel kosten om onroerend goed ‘A’ verhandeld te krijgen.  

Yavas (1994) vermeldt daarenboven dat die uniforme commissiepercentages een 

intredebarrière kunnen betekenen voor nieuwkomers op de markt. Hierbij moet men wel 

veronderstellen dat de productiviteit van de vastgoedmakelaar gerelateerd is aan zijn ervaring 

op de vastgoedmarkt (Yavas, 1994). Een nieuwe makelaar zal niet zo gauw een uitgebreid 

klantenbestand kunnen voorleggen als een gevestigde makelaar. Dit betekent dat de 

nieuwkomer zijn commissiepercentage niet onder dat van de andere makelaars kan zetten om 

op die manier meer klanten te lokken. Dit zal tot gevolg hebben dat de nieuwe makelaar niet 

hetzelfde inkomen zal hebben als gevestigde makelaars. Yavas (1994) vermoedt zelfs dat de 

gevestigde makelaars onderling geheime afspraken hebben om de commissiepercentages op 

een bepaald niveau vast te houden. 

 
3.5 Kostenstructuur van een makelaarskantoor 

 

De commissie die de makelaars vragen, is een vergoeding voor de gemaakte kosten. 

De kostenstructuur is een tamelijk vast gegeven. De arbeidskosten nemen de grootste brok 

voor hun rekening. Daarnaast zijn er de andere exploitatiekosten zoals kantoor, huisvesting, 

vervoer en automatisering.  

Net zoals bij andere dienstverlenende bedrijven wegen de arbeidskosten het zwaarst 

door (Risseeuw en Kleijn, 2002). Dit komt omdat de makelaar en zijn medewerkers hun 
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kennis ter zake inschakelen om het proces tot een goed einde te laten verlopen, wat toch heel 

wat tijd in beslag kan nemen. Ook de promotiekosten mogen niet onderschat worden. De 

makelaar zal promotie moeten maken voor de onroerende goederen die hij aanbiedt en voor 

de kenbaarheid van zijn kantoor. Hoe vaker en hoe positiever het makelaarskantoor in het 

licht komt, hoe meer opdrachten de makelaar zal aangeboden krijgen. 

Sommige makelaars werken met een commissiepercentage waar de kosten voor de 

advertentie al zijn in verrekend, anderen rekenen nog een extra percentage voor de gemaakte 

reclamekosten. Soms worden de reclamekosten alleen in rekening gebracht indien het 

onderliggend goed kon verkocht worden.  

Meestal is het zo dat de commissie enkel wordt geïnd, wanneer de makelaar geslaagd 

is in de verkoop, maar vaak worden hoe dan ook (administratieve) kosten aangerekend. De 

administratieve kosten kunnen als vast beschouwd worden, daar waar de reclamekosten en de 

lonen van de makelaar (tijd die in de verkoop van het onroerend goed wordt gestopt) als 

variabele kosten worden gezien. 

Arbeidskosten maken dus een groot deel uit van de totale kosten van een 

vastgoedkantoor (Office of Fair Trading, 2004). Vastgoedmakelaars (medewerkers) zullen 

vaak een basissalaris ontvangen met daarbovenop een deel variabel loon dat zal afhangen van 

de behaalde resultaten (aantal verhandelde onroerende goederen). De tijd die de 

vastgoedmakelaars besteden aan het verkopen van een onroerend goed, zal volgens de Office 

of Fair Trading (2004) over de volgende activiteiten worden verdeeld: 

• Maken van een eerste bezoek en een waardeschatting uitvoeren, de potentiële klant 

adviseren met betrekking tot de prijs waartegen het goed best op de markt wordt 

gebracht. 

• Eenmaal een contract afgesloten met de klant, zal men de verschillende kamers 

opmeten, foto’s nemen en detailinformatie in verband met het onroerend goed en 

omgeving verzamelen. 

• Produceren en verspreiden van de particuliere informatie en klanten contacteren die 

potentiële interesse zouden kunnen hebben in het betreffende goed. 

• Tijd die wordt besteed in het regelen en uitvoeren van bezichtigingen. 

• Behandelen van de geboden sommen, koper en verkoper samenbrengen en de zaak 

afhandelen. 
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3.6 Marketing 
 

De vastgoedmakelaar zal, éénmaal hij een opdracht heeft binnengehaald, het 

onroerend goed moeten promoten. Hiervoor beschikt de makelaar over vele 

marketingtechnieken (Office of Fair Trading, 2004). Meestal zal eerst een beschrijving van 

het goed worden opgemaakt. Deze beschrijving kan verder worden aangevuld met 

beeldmateriaal. In de meeste gevallen zal dit beperkt blijven tot één enkele pagina, maar in 

bepaalde gevallen worden volledige brochures opgesteld, afhankelijk van de prijs en het type 

van onroerend goed dat wordt gepromoot.  

Daarna wordt de beschrijving dan geafficheerd aan de vitrine van het 

makelaarskantoor of wordt ze gepubliceerd in allerlei kranten en tijdschriften. Dit is nog 

steeds de meest traditionele vorm van marketing voor onroerende goederen. De publicatie 

kunnen we terugvinden in verschillende media. Dit kan gaan van gespecialiseerde magazines 

tot huis-aan-huis-bladen die gratis worden verspreid.  

De sterke opkomst van het Internet heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van de 

makelaars nu ook beschikken over een eigen website. Op deze site zullen de aangeboden 

immobiliën ook worden voorgesteld aan de potentiële klanten. Het Internet is een 

toegankelijk medium waar de potentiële koper op zijn eigen tempo op zoek kan gaan naar een 

geschikt pand. De potentiële verkoper kan op zijn beurt het Internet gebruiken om na te gaan 

welke makelaar gelijkaardige panden verkoopt zoals het pand dat hij wil verkopen (Office of 

Fair Trading, 2004).  

De makelaar blijft toch nog steeds fysiek betrokken bij de zaak. De woning of het 

pand dat zal worden verkocht, zal moeten voorzien worden van een ‘Te koop’-bord, de 

makelaar zal rondleidingen moeten geven indien hiervoor interesse bestaat en zomeer.  

 

3.7 Concurrentieverhoudingen 
 

De vastgoedmakelaar speelt een essentiële rol op de vastgoedmarkt. Zijn kerntaak 

omvat het samenbrengen van kopers en verkopers. We merken echter dat zich op deze markt 

heel wat beweging voordoet (Office of Fair Trading, 2004).  

Er zijn maar weinig toetredingsbarrières, dit zorgt ervoor dat heel wat nieuwkomers op 

de markt zonder veel problemen hun intrede kunnen doen. De reeds gevestigde kantoren 

moeten hiermee rekening houden. Diegenen die dit niet doen kunnen bezwijken onder de 
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competitieve druk. Nieuwkomers op de vastgoedmarkt zullen zich eerst moeten bewijzen 

vooraleer ze een groot cliënteel zullen kunnen opbouwen. Deze vastgoedmakelaars zullen 

moeten kunnen aantonen dat ze betrouwbaar zijn en dat ze de zaken op een vlotte en vooral 

correcte manier kunnen afhandelen. Het opbouwen van een goede reputatie kan toch enkele 

maanden in beslag nemen. 

Men zou eigenlijk kunnen besluiten dat er weinig structurele competitieve problemen 

op de vastgoedmarkt voorkomen. Toch moeten we hierbij opmerken dat er weinig 

prijsconcurrentie optreedt. De meeste vastgoedmakelaars zijn immers gebonden aan hun 

commissiepercentages. Drie mogelijke verklaringen kunnen worden gegeven voor deze 

prijspolitiek (Office of Fair Trading, 2004). Voor de keuze tussen makelaars zullen verkopers 

van onroerende goederen zich laten leiden door de hoogst mogelijke opbrengst. Ook de 

waardebepaling zal hierbij van belang zijn. Dus niet zozeer de commissie speelt een grote rol. 

Een tweede reden is dat ook de klant zelf zijn onderhandelingsmacht moet gebruiken indien 

hij een vermindering wil bekomen op de commissie. Een derde reden is dat door het werken 

met percentages de aandacht wordt afgeleid van de effectief te betalen som. 

 
Makelaars werken met een contract op basis van een commissie. Meestal wordt zelfs 

gewerkt met een percentage op de uiteindelijke prijs waartegen een onroerend goed wordt 

verhandeld. Het grote aantal makelaars dat actief is op de markt zorgt ervoor dat de 

individuele makelaar weinig kan veranderen aan het percentage dat hij opneemt als 

voorwaarde bij een contract. Daarbij komt nog eens dat er geen grote toetredingsdrempels 

waar te nemen zijn binnen de vastgoedsector. Overwinsten zullen dus worden 

weggeconcurreerd door de intrede van nieuwkomers op de markt (Turnbull, 1996).  

Om zich toch te kunnen onderscheiden van hun concurrenten zullen makelaars geen 

prijsconcurrentie kunnen voeren. Ze zullen moeten terugvallen op ‘non-price competition’. 

Turnbull (1996) heeft in zijn artikel de link onderzocht tussen deze vorm van concurrentie en 

de efficiëntie van de vastgoedmarkt. Hij concentreerde zich hierbij vooral op het niveau en de 

kwaliteit van het aantal diensten dat wordt aangeboden door een makelaar.  

De makelaar doet meer dan alleen maar potentiële kopers en verkopers samen brengen 

(Turnbull, 1996). Hij zal de verkoper helpen om een vraagprijs te bepalen, hij zal kopers 

helpen met het uitbrengen van een bod op een bepaald onroerend goed. De makelaar zal 

zowel kopers als verkopers begeleiden door de stapel papierwerk die bij het proces komt 

kijken. De makelaar moet rekening houden met het feit dat hoe meer diensten hij aanbiedt, 

hoe meer de afhandeling van één enkele transactie hem zal kosten. Daarbij komt dus dat de 
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commissie min of meer vastligt. Het aantal diensten dat de vastgoedmakelaar aanbiedt zal 

bepalend zijn voor de hoogte van zijn winst. 

 

Dale-Johnson en Hamilton (1996) onderzochten de Noord-Amerikaanse 

vastgoedmarkt. Daar wisselen vastgoedmakelaars informatie uit betreffende het aanbod dat ze 

in hun portefeuille hebben. Men noemt deze manier van werken de ‘Multiple Listing 

Service’(MLS). De uitwisseling van informatie gebeurt enkel onder de makelaars die zijn 

toegetreden tot een MLS systeem.  

Dale-Johnson en Hamilton (1996) vonden aan de hand van hun model dat de 

verkopers en zelfs de makelaars meer gebruik maken van een MLS wanneer de markt en de 

economie in het algemeen zich in een periode bevinden van tragere economische groei. 

Tijdens een periode van tragere economische groei heeft de vastgoedmarkt te maken met 

lagere verkoopvolumes en zijn bepaalde onroerende goederen moeilijker te verkopen dan in 

periodes van economische hoogbloei.  

Het MLS systeem verhoogt de efficiëntie van de marktwerking doordat meerdere 

makelaars het aanbod van de anderen zullen gaan promoten. De makelaars verdienen hun 

volledige commissie wanneer ze hun eigen aanbod kunnen verkopen. Ze krijgen echter ook 

een deel van de commissie als ze een onroerend goed uit het aanbod van een collega-makelaar 

uit de MLS kunnen verkopen.  

Omgekeerd lopen de makelaars het risico dat ze een deel van hun commissie moeten 

afstaan aan de collega-makelaar uit de MLS die een onroerend goed uit hun eigen aanbod kan 

verkopen. Een probleem dat hierbij optreedt, is een mogelijk ‘moral hazard’ probleem.  

De vastgoedmakelaar kan zijn zoekinspanningen beperken als hij deel uitmaakt van 

een MLS systeem. De vastgoedmakelaar kan ervan uit gaan dat hij in ieder geval een deel van 

de commissie ontvangt, ook als een collega-makelaar zijn aanbod verkoopt. De 

vastgoedmakelaar zou er dan enkel moeten voor zorgen dat hij steeds onroerende goederen in 

zijn portefeuille heeft.  

Dit ‘moral hazard’ probleem kan opgelost worden door het beperken van de tijd dat 

een onroerend goed opgenomen kan worden in een MLS systeem (Dale-Johnson en Hamilton, 

1996). Dan is de vastgoedmakelaar genoodzaakt om toch een inspanning te leveren aangezien 

hij anders geen commissie ontvangt. Algemeen is de kans op het sluiten van een 

overeenkomst toch groter wanneer de makelaar zijn aanbod deelt met andere makelaars via 

een MLS systeem, daarenboven zullen zijn zoekkosten voor een deel afnemen.  
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Wanneer de economie zich in een fase van hoogbloei bevindt, zullen makelaars hun 

inkomen kunnen maximaliseren door het werken met contracten die hen het exclusieve recht 

op de verkoop van een onroerend goed verlenen (Dale-Johnson en Hamilton, 1996). De 

vastgoedmarkt wordt in een dergelijke periode gekenmerkt door hogere verkoopsvolumes en 

eigendommen kunnen makkelijker worden verkocht. De individuele makelaar zal dus meer 

kans hebben om een onroerend goed zelf te kunnen verkopen zonder daarvoor een beroep te 

moeten doen op de steun van zijn collega’s. Ook op Europese bodem doet samenwerking 

tussen vastgoedmakelaars zich voor, maar niet onder de vorm van het MLS systeem.  

 

Hsieh en Moretti (2003) voerden een onderzoek uit naar de toetreding in de 

vastgoedsector en zochten naar de gevolgen van toetreding op de werking van de markt. 

Hsieh en Moretti (2003) maakten daarbij de veronderstelling dat de commissiepercentages 

vastliggen en dat de individuele makelaars hierop geen invloed hebben.  

In sommige steden zijn de grond- en woningprijzen hoger dan in andere steden of 

gemeenten. Dat wil dus zeggen dat de makelaarscommissie hoger zal zijn voor makelaars die 

actief zijn in steden met hogere grond- en woningprijzen. Eenzelfde percentage bij een hogere 

prijs levert vanzelfsprekend een hogere commissie op.  

Doordat er nu eenmaal lage toetredingsbarrières zijn in de vastgoedsector zullen meer 

makelaars zich aangetrokken voelen om zich te vestigen in steden waar hogere prijzen gelden. 

De enige barrières in de vastgoedsector zijn de vereiste diploma’s om het beroep te mogen 

uitoefenen. Een toename van het aantal makelaars in een bepaalde stad of gemeente zal de 

productiviteit doen afnemen omdat er niet plots meer onroerende goederen beschikbaar zullen 

zijn of zullen kunnen worden verhandeld.  

Hoe minder eigendommen er worden verhandeld, hoe lager het reële inkomen van de 

vastgoedmakelaar zal zijn (Hsieh en Moretti, 2003). Uit het onderzoek bleek dat er een 

evenwicht optreedt waarbij het reële inkomen van de makelaars in steden met hogere grond- 

en woningprijzen gelijk is met het reële inkomen van vastgoedmakelaars in andere steden met 

lagere prijzen.  

Er zullen toch inkomensverschillen optreden bij makelaars omdat ze niet allemaal 

dezelfde diensten aanbieden. Makelaars kunnen zich door hun dienstenaanbod differentiëren 

van anderen en hierdoor een hogere vergoeding vragen aan hun klanten.  

Hsieh en Moretti (2003) kwamen ook tot de conclusie dat de makelaars die een hogere 

commissie verdienen omdat ze in steden actief zijn waar hogere prijzen gelden, niet meer 

winst maken. Enerzijds komt dit omdat die makelaars minder transacties volbrengen en 
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anderzijds maken deze makelaars meer kosten om klanten voor zich te winnen en competitief 

te blijven. 

Een ander kenmerk van de vastgoedmarkt volgens Hsieh en Moretti (2003) is dat er op 

ieder moment heel wat personen zijn die een licentie hebben om het beroep van makelaar uit 

te oefenen, maar daar niet actief mee bezig zijn. Dit wil dus zeggen dat deze personen actief 

het beroep van makelaar zullen uitoefenen vanaf het moment dat dit voor hen voordelig is. 

Wanneer plots meer makelaars actief worden op de vastgoedmarkt kan dit op zijn beurt de 

productiviteit en efficiëntie aantasten van de vastgoedmakelaars die reeds actief waren op de 

markt. 

 
3.8 Netwerking 

 

Een vastgoedmakelaar kan door ervaring op te doen binnen zijn sector een 

vastgoeddeskundige worden. In hun rol als vastgoeddeskundigen functioneren makelaars als 

spelers binnen een zeker netwerk van allerlei verschillende partijen (Risseeuw & Kleijn, 

2003). Het gaat hier om dienstverleners en institutionele partijen: notarissen, gemeenten, 

projectontwikkelaars, beleggers en zo meer. Met elk van deze partijen heeft de makelaar een 

andere relatie.  

 

Bij de onderhandelingen op allerlei niveaus is er nood aan een persoon die op de 

hoogte is van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Als kenner van de vraag en het aanbod 

op de markt, lijkt de vastgoedmakelaar uitstekend uitgerust om op te treden als bondgenoot en 

vertegenwoordiger van gebruikers en toekomstige gebruikers van onroerend goed.  

 

Om deze functie goed te kunnen vervullen, zijn uitstekende contacten en relaties met 

andere spelers vereist. Het is dan ook positief voor een makelaar om te beschikken over een 

sterk netwerk. Hij kan hier vele voordelen uithalen. Binnen de dienstverlening in het 

algemeen is het onderhouden van een sterk netwerk uiterst belangrijk. Men spreekt in dit 

geval van de factor ‘sociaal kapitaal’. De figuur geeft een overzicht van het netwerk 

waarbinnen de makelaar actief is. Het is een figuur naar Nederlands model (Risseeuw & 

Kleijn, 2003).  
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Figuur 2: Het netwerk van een vastgoedmakelaar (bron: Risseeuw en Kleijn, 2003, p36) 

 

De relaties tussen de verschillende elementen kunnen van uiteenlopende aard zijn. 

Hier gaat het vooral om het wederzijds onderhouden van contacten, om kennis uit te wisselen, 

om deskundigheid in te brengen met als doel om de (lokale) vastgoedmarkt beter te laten 

functioneren. De relaties zullen ook verschillen naargelang het onderscheid tussen de 

verschillende makelaarskantoren. Makelaars kunnen actief zijn als woningmakelaar, als 

bedrijfsmakelaar, als agrarisch makelaar of als vastgoedmanager. Het spreekt voor zich dat 

een woningmakelaar andere relaties zal onderhouden dan bijvoorbeeld een bedrijfsmakelaar. 

 Daarenboven zullen niet alle makelaars binnen een bepaalde categorie met dezelfde 

intensiteit relaties aanknopen en onderhouden (Risseeuw en Kleijn, 2003). De agrarische 

makelaars zullen zich meer betrokken voelen met de maatregelen die worden getroffen met 

betrekking tot het leefmilieu en de afbakening van natuurgebieden. Vlijtige netwerkers zullen 

contact proberen te leggen met de lokale of regionale besturen.  

Toch zullen de makelaars meer intensieve contacten onderhouden met de 

marktpartijen dan met de verschillende overheden (Risseeuw & Kleijn, 2003). Men zal 

nauwer samenwerken met projectontwikkelaars, bouwfirma’s en beleggers. In deze vorm van 

relaties zijn de bedrijfsmakelaars meer bedreven. Volgens Risseeuw en Kleijn (2003) komt dit 

voor een groot deel omdat bedrijfsmakelaars met deze partijen een klant-leverancierrelatie 

hebben. Er geldt trouwens een positief verband tussen de mate waarin contact wordt 

gehouden met een bepaalde partij en de attitude van die partij ten opzichte van de 

vastgoedmakelaars. Hoe beter men een relatie onderhoudt, hoe positiever de betrokken partij 

zal staan tegenover de makelaar. Daarenboven komt dat netwerken onderhouden helemaal 
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niet gratis is. Op het vlak van netwerking liggen er nog heel wat kansen te grijpen om in de 

toekomst meer strategisch aan de slag te gaan.  

 
3.9 Franchise en efficiëntie 

 

Anderson, Lewis en Springer (2000) besteden in hun werk aandacht aan de 

operationele efficiëntie op de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt is sterk onderhevig aan 

enkele structurele wijzigingen. De sector heeft te maken met een snelle consolidatie, men doet 

steeds meer beroep op interactieve multimedia en men kan de keuze maken om toe te treden 

tot een franchisenetwerk of andere samenwerkingsovereenkomsten sluiten.  

Deze structurele wijzigingen hebben invloed op de productmix die de 

vastgoedmakelaars aanbieden en ze hebben invloed op de competitiviteit op de markt. De 

productmix en de competitiviteit op de markt hebben op hun beurt ook invloed op de 

performantie en het efficiëntieniveau van individuele makelaarskantoren.  

Makelaars zullen hun prestaties moeten evalueren en bijsturen daar waar het nodig 

blijkt te zijn. Deze bijsturing kan de makelaars ertoe aanzetten om hun strategieën in vraag te 

stellen en hun processen te herdenken. De herstructurering van het kantoor zal in bepaalde 

gevallen tot schaaleconomieën kunnen leiden. Schaaleconomieën kunnen optreden wanneer 

de totale kosten van het kantoor minder dan evenredig stijgen bij een toenemende output 

(Anderson et al., 2000). Dit begrip is nauw gerelateerd aan de efficiëntie van een individueel 

makelaarskantoor. Toch beweren Jud & Roulac (2001) en Zumpano, Elder & Anderson 

(2000) dat schaaleconomieën binnen de vastgoedmakelaardij niet vaak voorkomen omwille 

van de kleinschaligheid van de kantoren. 

 

De efficiëntie op de vastgoedmarkt kan worden gedefinieerd als de mogelijkheid van 

de makelaars om hun kosten onder controle te houden en hun inkomsten te maximaliseren 

(Anderson et al., 2000). Er bestaan verschillende methodes om deze efficiëntie te gaan meten 

of na te gaan. Ze zullen echter niet worden behandeld in het bestek van dit eindwerk. 

 

Lewis en Anderson (1999) proberen in hun studie aan te tonen dat makelaarskantoren 

die kiezen om zich aan te sluiten bij een franchisegever meer kostenefficiënt handelen dan 

makelaarskantoren die wensen om zelfstandig te blijven. Organisaties kunnen te maken 

krijgen met twee vormen van inefficiëntie. Ten eerste zijn er organisaties die er niet in slagen 
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om de beschikbare middelen op een efficiënte wijze toe te wijzen binnen hun organisatie. Ten 

tweede treedt er inefficiëntie op wanneer de middelen die eerder werden toegewezen, 

suboptimaal worden gebruikt.  

Volgens de studie van Lewis en Anderson (1999) zijn deze vormen van inefficiëntie te 

wijten aan de inadequate motivatie van het management. Deze motivatie kan men op zijn 

beurt linken aan de structuur en de competitiviteit van de markt waarin de onderneming zich 

bevindt. Welke invloed heeft franchise nu op de efficiëntie op de vastgoedmarkt? Franchise is 

een gekend fenomeen onder de vastgoedmakelaars. Door zich aan te sluiten bij een 

franchisegever hoopt de makelaar een steun te krijgen om zijn eigen kantoor uit te bouwen. 

De franchise kan een manier zijn om de stabiliteit en overleefbaarheid van het kantoor te 

verbeteren in een competitieve omgeving.  

Uit het onderzoek van Lewis en Anderson (1999) bleek ook dat de kantoren die 

aangesloten zijn bij een franchisenetwerk in staat zijn om hun kapitaal te verhogen tegen 

lagere kosten dan kantoren die wensen onafhankelijk te blijven. Als dit zou kloppen dan zijn 

kantoren, aangesloten bij een franchisegever, meer kostenefficiënt.  

 

Anderson, Fok, Zumpano en Elder (1998) onderzochten op hun beurt eveneens de 

efficiëntie van franchise binnen de vastgoedmarkt. Vroeger werd de vastgoedmakelaardij 

gekenmerkt door onafhankelijke en lokaal opererende vastgoedkantoren. Nu spelen ook de 

kantoren die toegetreden zijn tot een franchisenetwerk een steeds grotere rol. Volgens 

Anderson et al. (1998) zijn tot meer dan 30 procent van de makelaars in de Verenigde Staten 

aangesloten bij een franchisenetwerk.  

Er zijn heel wat redenen voor een individuele makelaar om tot een dergelijk netwerk 

toe te treden. De marktspelers (kopers/verkopers en huurders/verhuurders) nemen niet 

frequent deel aan het marktgebeuren. Het gaat om complexe transacties en men wordt steeds 

meer afhankelijk van een makelaar voor de voltooiing van een transactie. Daarbij komt dat de 

marktspelers moeilijk een ex ante inschatting van de dienstverlening van een makelaar 

kunnen maken.  

Omwille van deze redenen zullen particulieren vaak liever een beroep willen doen op 

een makelaar die behoort tot een franchisenetwerk. De merknaam en de herkenning van dit 

netwerk staat voor een bepaalde mate van zekerheid. Daarnaast biedt het netwerk aan haar 

leden ook heel wat ondersteuning. De makelaars kunnen opleidingen volgen, kunnen 

meegenieten van nationale reclamecampagnes en hebben toegang tot een intern netwerk.  
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Daarbovenop komt dat vele van deze diensten duurder zouden moeten worden betaald 

door een individueel kantoor, dan de jaarlijkse bijdrage die door de aangesloten makelaar aan 

het netwerk moet worden betaald (Anderson et al., 1998). In feite wordt door de interne 

voorziening binnen het franchisenetwerk een hogere variabele kost omgezet in een hogere 

vaste kost.  

Anderson et al. (1998) vergeleken in hun efficiëntieonderzoek aangesloten makelaars 

met niet-aangesloten makelaars. De belangrijkste resultaten van hun onderzoek toont aan dat 

zowel aangesloten als niet-aangesloten makelaars vaak weinig efficiënt te werk gaan. Toch is 

er een verschil tussen beide categorieën. De franchisemakelaars zijn meer efficiënt op het vlak 

van allocatie. Ze zullen middelen op een meer efficiënte wijze toekennen binnen hun 

organisatie. Daarnaast zijn niet-aangesloten makelaars meer efficiënt op technische vlakken. 

Zij zullen de toegewezen middelen beter gebruiken. Indien zou blijken dat een bepaalde 

organisatievorm meer voorkeur geniet, dan zouden meer makelaars zich ofwel aansluiten bij 

een franchisenetwerk ofwel net niet. Het onderzoek van Anderson et al. (1998) toont aan dat 

de verdeling tussen de verschillende soorten kantoren stabiel blijft omdat ook de efficiëntie 

tussen de verschillende kantoren wordt verdeeld.  

 

Wanneer men zich aansluit bij een franchisegever moet men aan bepaalde criteria 

voldoen en worden er vaak bepaalde vereisten opgelegd (Anderson, Fok, Zumpano en Elder, 

1998). Deze vereisten zijn van uiteenlopende aard.  

Vooraleer er sprake is van toetreding tot een bepaald franchisenetwerk wordt 

nagegaan of de kandidaat voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit kan worden getest aan de 

hand van een vragenlijst en een persoonlijk onderhoud. Een van de basisvoorwaarden voor de 

Belgische kandidaten is dat ze lid zijn van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 

(Century21, 2005)  

Indien men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan worden overgegaan op de 

toetreding. Om te kunnen toetreden tot het franchisenetwerk moet een instapcommissie 

worden betaald aan de franchisegever. Soms wordt deze instapcommissie vervangen door 

maandelijkse bijdragen die worden aangerekend.  

In ruil voor het betalen van deze commissie krijgt de franchisenemer de toestemming 

om de merknaam en het logo van de franchisegever te gebruiken. Het geeft de franchisenemer 

ook het recht op begeleiding bij de uitvoering van zijn activiteiten. Zo zijn aangesloten 

kantoren verplicht om de naam en het logo van het netwerk op een correcte manier te 

gebruiken bij de publiciteit en de communicatie met hun klanten.  
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De kantoren moeten een bepaald dienstenaanbod overnemen, zodat in elk kantoor van 

een bepaald franchisenetwerk dezelfde diensten worden aangeboden. Dit is bepalend voor de 

uniformiteit van de dienstverlening. De diensten die worden aangeboden moeten daarenboven 

voldoen aan een minimaal kwaliteitsniveau dat door de franchisegever wordt vastgelegd.  

Eén van de franchisenetwerken die in België actief zijn, heeft een ‘groen’ (gratis) 

nummer waarop de klanten altijd terecht kunnen bij eventuele vragen of opmerkingen in 

verband met de dienstverlening (Century21, 2005) Op deze manier kunnen klachten van de 

klanten heel snel gemeld en opgevolgd worden. 

 Daarnaast zijn de aangesloten kantoren ook gebonden aan omzetquota en zijn er 

streefcijfers die moeten worden gerealiseerd. Er moet eveneens worden bijgedragen aan de 

kosten voor publiciteit die op grotere schaal wordt uitgevoerd. Het gaat in dit geval om 

nationale reclamecampagnes voor het franchisenetwerk waar ook de individuele 

kantoorhouder voordeel uit kan halen (Century21, 2005).  

Er wordt verwacht van de aangesloten kantoorhouders dat ze voldoende 

naambekendheid creëren in hun dagdagelijkse handelingen en dat ze deelnemen aan bepaalde 

campagnes en vergaderingen. Zoals eerder werd vermeld krijgen de franchisenemers 

eveneens begeleiding van hun franchisegever. Door het volgen van opleidingen kunnen de 

vastgoedmakelaars bepaalde technieken aanleren die hen kunnen helpen bij de afhandeling 

van vastgoedtransacties. De makelaars kunnen daarbij ook gebruik maken van de software die 

wordt aangeboden door het netwerk waarbij ze zijn aangesloten.  

De franchise laat daarnaast toe om gebruik te maken van een gekende naam. Deze 

naambekendheid kan de reputatie en de verkoopkracht van een aangesloten kantoor vooruit 

helpen, wat de efficiëntie verhoogt. Omdat de advertenties en promoties op nationaal niveau 

kunnen worden gerealiseerd, kan ook een lokaal aangesloten kantoor meeprofiteren van deze 

actie. De kantoren die zich aansluiten zullen wel een deel van deze promotiekosten moeten 

vergoeden. De methoden waarop deze vergoeding wordt georganiseerd, verschilt van netwerk 

tot netwerk. Deze vergoeding kan de winstcijfers van een individueel kantoor drukken, 

ondanks de stijgende omzet door de naambekendheid. 

 

Franchisenemers hebben daarnaast ook het voordeel dat ze steeds beroep kunnen doen 

op de hulp van hun collega’s. Door het opzetten van een intern netwerk kan informatie op een 

continue wijze worden verspreid. Het aanbod dat een franchisenemer in zijn portefeuille heeft 

kan zo ook geconsulteerd worden door zijn collega’s. Een onroerend goed wordt op deze 
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manier niet exclusief door één enkele vastgoedmakelaar op de markt gebracht, maar 

tegelijkertijd door alle makelaars die zijn aangesloten bij hetzelfde franchisenetwerk.  

Dit kan voor de eigenaar van het onroerend goed voordelig zijn, als de makelaars erin 

zouden slagen om de eigendom sneller te verkopen of te verhuren dan wanneer hij het 

onroerend goed had op de markt laten brengen bij een makelaar die niet is aangesloten bij een 

franchisenetwerk. Daarnaast hebben de franchisenemers het voordeel dat ze gezamenlijk een 

competitieve druk kunnen uitoefenen op de individuele makelaars. Door een kwalitatief 

hoogstaande dienstverlening aan te bieden zal men al veel kunnen bereiken. 

Daartegenover staat er de mogelijkheid dat de efficiëntie wordt beperkt of aangetast 

door zich aan te sluiten bij een franchisegever. Als enkele kantoren van het franchisenetwerk 

slecht presteren heeft dit ook een impact op het imago van een goed presterend kantoor.  

Bovendien kunnen ‘shirking’ en ‘freeriding’ optreden, wat een nadeel kan betekenen 

voor de kwaliteit en het dienstenaanbod aan de klanten. Vastgoedmakelaars die profiteren van 

de goede inzet van hun collega’s kunnen het imago van de franchiseketen beschadigen. De 

franchisegevers zullen daarom een controlesysteem opzetten dat de inzet van makelaars en de 

kwaliteit van hun dienstverlening nagaat (Anderson et al., 1998). 

 
3.10 Automatisering 

 

Benjamin et al. (2002) onderzochten de invloed van de technologie op het inkomen 

van de vastgoedmakelaars. In feite zijn er heel wat factoren die een invloed hebben op het 

inkomen van een makelaar, zowel positief als negatief. Tot de factoren met een positieve 

invloed behoren onder andere: het aantal uren dat wordt gewerkt, de ervaring, het 

opleidingsniveau van makelaar en medewerkers, de omvang van het makelaarskantoor, de 

reputatie van het kantoor, het feit of het kantoor behoort tot een franchisenetwerk enzovoort. 

 De steeds maar toenemende inburgering van het Internet en andere 

informatietechnologie kunnen een directe impact hebben op het inkomen van makelaars 

(Benjamin et al., 2002). Ook in dit geval geldt er een positieve relatie. Door het gebruik van 

Internet en andere informatietechnologie kan de productiviteit van een makelaar verhogen en 

zijn efficiëntie verbeteren. Dit creëert mogelijkheden om het inkomen te verhogen. De 

technologische vooruitgang maakt het mogelijk om informatie sneller uit te wisselen zodat 

men sneller kan inspelen op wijzigende omstandigheden en men sneller kan voldoen aan de 

preferenties van de klant. Transacties kunnen sneller worden afgehandeld omdat het promoten 
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van een onroerend goed sneller kan gebeuren en men meer geïnteresseerden kan bereiken met 

de informatietechnologie. 

De inburgering van de technologie zorgt er echter ook voor dat andere sectoren in staat 

zijn om bepaalde vastgoeddiensten aan te bieden (Benjamin et al., 2002). De consumenten 

kunnen zelf al een deel van het zoekwerk verrichten. Via het Internet kan men 

gespecialiseerde websites afspeuren en heel wat informatie inwinnen. In feite vormt dit een 

bedreiging voor de vastgoedmakelaar.  

Als de vastgoedmakelaar niet op zoek gaat naar een aangepast dienstenaanbod dreigt 

hij een deel van zijn inkomsten te verliezen. De technologie moet hem in staat stellen om dit 

dienstenaanbod uit te breiden en om zich te differentiëren van andere makelaars. Benjamin et 

al. (2002) besluiten dat de informatietechnologie de marktspelers in staat stelt om beslissingen 

te nemen op basis van betere en sneller beschikbare informatie en dit tegen een lagere kost. 

Ook in de toekomst zal het eenvoudiger worden om van informatietechnologie gebruik te 

maken en dit zal het transactieproces op de vastgoedmarkt blijven beïnvloeden. 

 

Zumpano et al. (2003) onderzochten de invloed van het Internet op het zoekgedrag van 

kopers en de eventuele invloed op de functie van een vastgoedmakelaar. De onderzoekers 

besluiten dat het Internet als zoekmiddel de zoektijd van de koper niet doet verminderen, maar 

het zet de koper ertoe aan om meer en intensiever te zoeken.  

De zoekkosten nemen af door het gebruik van het Internet. Men kan (al dan niet 

virtueel) meer huizen bezoeken in dezelfde tijd. Tijdens een dergelijk virtueel bezoek kan 

men, dankzij de technologie, een rondleiding krijgen doorheen het onroerend goed dat wordt 

aangeboden. Het is mogelijk om een 360° zicht te krijgen op alle kamers of ruimtes. Ook de 

omgeving en de levenskwaliteit van de buurt kan op deze manier worden bezichtigd. Met 

behulp van de beschikbare software kan zelfs een prijzenbereik worden afgebakend.  

Zo kan men het volledige aanbod van de makelaar al een eerste maal screenen en kan 

binnen dit bereik een onroerend goed worden gezocht dat voldoet aan de preferenties van de 

koper. Doordat potentiële kopers reeds op voorhand een (virtueel) bezoek kunnen brengen aan 

onroerende goederen, hebben de makelaars meer tijd vrij om hun persoonlijke relaties met 

klanten te onderhouden. Deze persoonlijke contacten zullen vooral een positieve invloed 

hebben bij de verkoop van meer exclusieve eigendommen. 

Het Internet is een (nieuw) informatiesysteem dat zelfs een substituut kan vormen voor 

de meer traditionele systemen (Zumpano et al., 2003). De makelaars moeten mee vooruit. Op 

een bepaald punt zullen ze moeten besluiten om een aanbod te lanceren op het Internet. 
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Wanneer ze dit niet doen zullen bepaalde verkopers van onroerende goederen ofwel op zoek 

gaan naar makelaars die dit wel doen ofwel zelf hun onroerend goed te koop aanbieden op het 

Internet. Makelaars die niet bereid zijn om een deel van hun commissie te verliezen zullen aan 

de slag moeten op het Internet. Deze moderne vorm van makelaardij verhoogt de concurrentie 

tussen de makelaars onderling waar zowel kopers als verkopers hun voordeel kunnen 

uithalen. 

 

Crowston en Wigand (1998) onderzochten op hun beurt ook de invloed van het 

elektronisch verhandelen op de vastgoedmarkt. De vastgoedmarkt is immers uitermate 

geschikt om zich via het Internet te ontplooien. De markt wordt gekenmerkt door een 

informatie-intensief karakter, het geheel is gebaseerd op transacties en wordt door informatie 

gestuurd. De marktspelers zijn bemiddelaars die opkomen voor verschillende partijen. Deze 

partijen hebben allebei nood aan professionele assistentie om de transacties tot een goed einde 

te brengen. Informatietechnologie maakt het de makelaar mogelijk om zelf veel taken te 

organiseren via zijn PC. De dienstverlening van de makelaars neemt hierdoor toe.  

Nieuwe vormen van makelaardij zijn aan het evolueren en veranderen de structuur van 

de vastgoedmarkt (Crowston en Wigand, 1998). Makelaars proberen nu te voorzien in alle 

diensten die bij het proces komen kijken. Men spreekt van de zogenaamde ‘one stop 

shopping’. Men moet hierbij niet meer verschillende personen aanspreken, men kan alle 

diensten onder één dak terugvinden. 

Informatietechnologie (IT) kan echter ook een bedreiging vormen voor de relatie 

tussen de makelaar en zijn klanten; IT maakt het de klant immers mogelijk om rechtstreeks op 

zoek te gaan naar een koper (Crowston en Wigand, 1998). Ondertussen werden heel wat 

websites gecreëerd om het vastgoedaanbod te verzamelen. Daar kunnen potentiële kopers op 

zoek gaan naar datgene wat het meest bij hun preferenties aansluit. Via verschillende 

zoekformules kunnen particulieren sneller een selectie maken uit het ruime aanbod. Potentiële 

kopers kunnen dus rechtstreeks zoeken via het Internet, zo omzeilen ze in feite de makelaar 

die ook zoekdiensten aanbiedt.  

Toch merken Crowston en Wigand (1998) op dat er slechts weinig overeenkomsten 

worden gesloten via het Internet. Blijkbaar staat men toch nog weigerachtig tegenover deze 

mogelijkheid om huizen volledig via het Internet te verhandelen. Hoe dit in de toekomst zal 

evolueren, blijft voor de onderzoekers nog een vraagteken. Het blijft ook onduidelijk wat de 

toekomstige rol van de makelaar zal zijn.  
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3.11 De toekomst van de makelaardij 
 

Zumpano, Elder en Anderson (2000) onderzochten de prestaties van de makelaars op 

de vastgoedmarkt. Ze werpen daarbij een blik op het verleden maar ook op de toekomst. Ze 

gingen na welke invloed de technologische en structurele veranderingen hadden op de 

inkomsten, kosten en winstgevendheid van de ondernemingen.  

Volgens de onderzoekers speelt de grootte van het vastgoedkantoor een significante 

rol bij de bepaling van de prestatie. Zo kunnen kleine kantoren onvoldoende voordeel halen 

uit schaaleconomieën en hebben grote kantoren dan weer af te rekenen met extra kosten die ze 

moeten maken om hun marktaandeel te kunnen behouden.  

Kleine kantoren zullen op een efficiënte manier moeten worden gemanaged, zoniet 

dreigen ze uit de boot te vallen (Zumpano et al., 2000). Er bestaat echter een veelheid aan 

submarkten binnen de vastgoedsector. Dit laat de kleine kantoren toe om te blijven bestaan. 

Indien deze kleine kantoren zich specialiseren en zich concentreren op die aparte 

marktsegmenten kunnen ze toch actief blijven op de vastgoedmarkt. Positionering wordt dus 

belangrijk voor wie de competitie wil overleven.  

Verder blijkt uit het onderzoek van Zumpano et al. (2000) ook de trend naar ‘one stop 

shopping’. Alle diensten betrokken bij het proces, worden door het makelaarskantoor 

aangeboden. Het gezamenlijke dienstenpakket maakt het klanten gemakkelijker om het proces 

af te handelen. De klanten hoeven daardoor niet voor elk facet van het proces bij een andere 

persoon of dienstverlener aan te kloppen. Dit fenomeen zal in de toekomst waarschijnlijk nog 

meer worden benadrukt. 

 

De recente evoluties binnen de vastgoedsector zorgen voor een functiewijziging 

(Risseeuw en Kleijn, 2003). Zo krijgt de makelaar die actief is binnen de markt van het 

agrarisch onroerend goed, deels een andere, meer adviserende rol toegewezen. Vroeger moest 

hij vooral instaan voor de verhandeling van gronden, landbouwbedrijven en productierechten.  

Nu komt daar de rol van de alternatieve bestemmingen bij, naast de advisering bij 

onteigening, berekening van schadeloosstelling en verplaatsing van agrarische bedrijven. 

Doordat er steeds minder personen actief zijn in de primaire sector, komen steeds meer 

landbouwbedrijven leeg te staan. Er zijn heel wat particuliere, geïnteresseerde kopers of 

huurders voor de leegstaande hoeves en de omliggende gronden. Maar door de strenge 

ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften kan men niet zomaar elke functie toekennen 

aan de vrijgekomen gebouwen en ruimten.  
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Ook de (recente) omzetting van landbouwgronden in natuurgebieden zorgen voor een 

herbestemming van eigendommen. Daarbij kan de agrarische makelaar een belangrijke rol 

spelen. Hierbij zal het nuttig zijn voor de makelaar om zich te verdiepen in het publiekrecht. 

De nieuwe functie die de makelaar toegewezen krijgt, is een opportuniteit voor de makelaar 

en past binnen een SWOT-analyse van de agrarische makelaarskantoren (De slag om de 

ruimte, 2001).  

 

‘Strengths’ (Sterktes) ‘Weaknesses’ (Zwaktes) 
 
- Regiospecialist 
- Breed georiënteerd 
- Breed netwerk 

 
- Te weinig specialistische kennis 

(vooral kleine kantoren) 
- Te weinig geprofileerd als 

buitengebied specialist 
 

‘Opportunities’ (Mogelijkheden) ‘Threats’ (Bedreigingen) 
 
- Handel in mestafzetcontracten 
- Samenwerken met andere kantoren 
- Inspelen op functieveranderingen van 

het buitengebied 
- Rol van adviseur bij o.a. het opstellen 

van bezwaarschriften en planschade-
claims 

 
- Branchevervaging (door handelende 

voerleveranciers, 
accountantskantoren etc.) 

- Krimpende agrarische sector 
- Dominantere netwerkpositie van 

concurrentie 

Tabel 1: SWOT-analyse van de agrarische makelaar (bron: NVM-De slag om de ruimte, p29) 

 

Jud & Roulac (2001) geven in hun werk een aantal mogelijke richtingen aan waarin de 

makelaardij in de toekomst zou kunnen evolueren. Daarbij geven ze niet aan welke stroming 

de belangrijkste is of welke richting de andere stromingen zal overstemmen. Als we een blik 

werpen op de traditionele vastgoedmarkt, dan zien we kleine vastgoedkantoren met enkele 

werknemers die lokaal opereren. Dit wijst er op dat schaaleconomieën niet vaak voorkomen 

binnen de vastgoedsector of dat de makelaars er niet voldoende voordeel uit kunnen halen. 

Het ziet er niet naar uit dat dit fenomeen in de toekomst zal wijzigen.  

Een eerste verandering in de toekomst van de makelaardij is de uitdaging die door het 

Internet wordt aangereikt. Het Internet maakt de zoektocht naar een onroerend goed 

goedkoper en gemakkelijker. Het zorgt voor een efficiënter werkende markt omdat de 

kwaliteit en kwantiteit van de verspreide informatie toeneemt. Het Internet laat de 

marktspelers toe om beslissingen te nemen op basis van betere informatie tegen lagere kosten.  

Een tweede richting die Jud en Roulac (2001) aangeven, zijn de wettelijke 

veranderingen binnen de vastgoedsector. De structurele wijzigingen van de markt moeten 
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voldoen aan de wettelijke bepalingen, maar ook de complexe transacties zullen door de wet 

blijvende veranderingen ondergaan.  

Ook de functie van de vastgoedmakelaar zal in de toekomst aan wijzigingen 

onderhevig zijn. Al de taken waarbij de makelaar informatie verstrekt aan de klanten ( zowel 

aan eigenaars als aan geïnteresseerden), zullen met behulp van het Internet sneller en 

gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. De tijd die de makelaar hierdoor bespaart, zal zich 

vertalen in een toename van zijn efficiëntie.  

Jud en Roulac (2001) geven een vijftal mogelijkheden voor de toekomstige rol van de 

vastgoedmakelaars. Daarbij is het mogelijk dat het beroep van vastgoedmakelaar compleet 

verdwijnt en dat de volledige transactie dan via het Internet zal verlopen.  

Een tweede mogelijkheid is dat de makelaar blijft bestaan, maar dat zijn diensten 

ontbonden worden. De makelaar zal hierbij dus moeten concurreren tegen andere 

dienstverleners.  

Een derde mogelijkheid is dat de makelaar naast het Internet blijft bestaan en dat de 

klanten dus de keuze hebben welk middel ze wensen te gebruiken bij het afhandelen van hun 

transactie.  

Een vierde mogelijkheid is dat de makelaars hun dienstenaanbod uitbreiden met 

diensten die gerelateerd zijn aan het pakket dat ze reeds eerder aanboden. Hierbij moeten 

strategische keuzes worden gemaakt.  

Een laatste mogelijkheid is dat de makelaarsactiviteiten worden overgenomen door de 

financiële instellingen die over meer middelen beschikken. Deze instellingen zijn nu al nauw 

bij het proces betrokken omdat de meeste transacties van onroerende goederen worden 

afgehandeld met een lening bij deze instellingen. De makelaar zal in dit scenario evolueren tot 

een werknemer van de financiële instellingen die gespecialiseerd is in de marketing van 

onroerende goederen.  

Volgens Jud en Roulac (2001) lijken de vijf mogelijke scenario’s even veel kans te 

maken om zich te realiseren, het is zelfs best mogelijk dat de makelaardij in de toekomst 

elementen uit elk van deze mogelijkheden haalt.  

 

Benjamin, Jud en Sirmans (2000) besluiten in hun literatuuroverzicht dat men, binnen 

de makelaardij, in de toekomst evolueert naar een systeem waarbij de makelaars voor 

individuele diensten een aparte vergoeding zullen vragen. De auteurs zijn er van overtuigd dat 

de klanten enkel nog voor die diensten zullen willen betalen die ze echt nodig hebben. De 

makelaars zullen hun klanten dan ook een uitgebreide waaier van diensten voorstellen waaruit 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  42 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

ze dan een selectie kunnen maken. Benjamin et al. (2000) beweren dat de klanten de grote 

winnaars zullen zijn; ze zullen voorzien worden van betere, meer tijdige informatie tegen een 

lagere kost. 

 

4 Onrechtmatige praktijken 
 
4.1 Aanbevelingen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 

 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft de vastgoedmakelaars en hun 

praktijken eens onder de loep genomen. De commissie stelde in juni 2004 een rapport voor 

met aanbevelingen over de algemene voorwaarden van vastgoedmakelaars in contracten tot 

verkoopbemiddeling.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (COB) heeft een aantal contracten, en 

dan vooral het modelcontract van de Vlaamse afdeling van de Confederatie voor 

immobiliënberoepen in België(CIB), bestudeerd. De Commissie vond dit modelcontract het 

meest representatief. Op basis van deze studie kwam de Commissie tot een aantal 

bevindingen.  

De eerste aanbeveling betreft de specificatie van de opdracht die de vastgoedmakelaar 

moet uitvoeren voor de opdrachtgever. Uit het contract moet voor de opdrachtgever duidelijk 

blijken wat precies voorwerp is van de opdracht (COB, 2004). 

De overeenkomst tot verkoopbemiddeling bevat minstens de opdracht tot het zoeken 

naar een koper, en is bijgevolg een aannemingsovereenkomst. Bij het zoeken naar een koper, 

verricht een vastgoedmakelaar in hoofdzaak materieel werk, zoals het reclame maken voor het 

te koop gestelde onroerend goed, contact opnemen met geïnteresseerden, afspraken maken, 

het te koop gestelde goed laten bezichtigen, en indien het geval, het voeren van 

onderhandelingen. Als de vastgoedmakelaar daarenboven ook nog eens de toestemming krijgt 

om rechtshandelingen te stellen in naam en voor rekening van de opdrachtgever, dan bevat de 

opdracht ook een mandaat.(COB, 2004)  

Uit het bestuderen van de contracten bleek dat de opdracht vaak onduidelijk was 

beschreven en voor verwarring kon zorgen bij de lezers van dat contract. Daarom beveelt de 

Commissie voor Onrechtmatige Bedingen aan om de opdrachtbeschrijving duidelijk en in één 

rubriek onder te brengen in het makelaarscontract. 
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Een tweede aanbeveling betreft de vaak voorkomende exclusiviteitclausule. Een 

dergelijke clausule verleent uitsluitend aan de in het contract opgenomen makelaar het recht 

om de opdracht uit te voeren, en verbiedt de opdrachtgever een overeenkomst te sluiten met 

een andere vastgoedmakelaar (COB, 2004). In sommige gevallen is de opdrachtgever zelf niet 

gemachtigd om het onroerend goed aan derden te verkopen.  

De verkoper/opdrachtgever wordt door een dergelijke clausule zeer sterk in vrijheid 

beperkt. Indien de opdrachtgever toch zelf een koper voor zijn goed vindt, dan zal hij aan de 

makelaar een schadevergoeding moeten betalen omdat hij de exclusiviteitclausule heeft 

verbroken. De schending van de exclusiviteit wordt als een contractuele fout beschouwd. De 

schadevergoeding kan in dergelijke gevallen oplopen tot het volledige commissieloon.  

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt daarom voor om deze clausule in 

de tijd te beperken, zodat de bevoegdheden van de opdrachtgever niet al te beperkt zouden 

zijn. Het alleenverkooprecht kan er immers voor zorgen dat de makelaar niet de hoogste 

prioriteit schenkt aan het onroerend goed. Dit betekent dat het goed langer op de markt zal 

beschikbaar zijn vooraleer het wordt verhandeld. Indien de klant wel meerdere 

vastgoedmakelaars zou kunnen inschakelen bij de verhandeling van zijn onroerend goed, zou 

hij de concurrentiestrijd tussen hen kunnen opvoeren. Dit zou de inspanningen van de 

makelaars verhogen omdat ze hun commissie niet zullen willen verliezen, en dit zou kunnen 

resulteren in een snellere afhandeling van de transactie.  

 

Een ander probleemgebied ligt bij de opeisbaarheid van de commissie na de uitvoering 

van de opdracht (COB, 2004). Bij de realisatie van de verkoop heeft de vastgoedmakelaar zijn 

opdracht vervuld en heeft de makelaar dus recht op het overeengekomen loon of de 

overeengekomen commissie. Het is wel aan de makelaar om aan te tonen dat er een ernstig 

bod is van een kandidaat-koper. Dit moet gebeuren met een schriftelijk bewijs zodat er later 

geen betwisting kan voorkomen. Beide partijen moeten het ook eens zijn over de realisatie 

van de verkoop. De makelaar kan niet zelf beslissen over de vervulling van zijn opdracht, met 

andere woorden, hij kan niet zelf beslissen aan wie het onroerend goed wordt verhuurd of 

verkocht. De makelaar moet de opdrachtgever een lijst overhandigen, met daarop de namen 

van de personen aan wie de makelaar informatie heeft verschaft in verband met het onroerend 

goed. Indien het goed wordt verkocht aan een persoon die vermeld is op de lijst, is de 

opdrachtgever een commissie verschuldigd aan de vastgoedmakelaar. 
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Een punt waar nogal veel betwisting over bestaat is de duur van het contract (COB, 

2004). Vooral indien gewerkt wordt met een exclusiviteitclausule, moet de duur van het 

contract beperkt blijven, gezien de gevolgen voor de opdrachtgever. De Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen staat wantrouwig tegenover de stilzwijgende verlenging die vaak 

terugkeerde in de onderzochte contracten. Indien de opdrachtgever niets van zich liet horen, 

werd verondersteld dat het contract automatisch werd verlengd met eenzelfde duur van 

overeenkomst. Dit moet volgens de Commissie zoveel mogelijk worden beperkt.  

De Commissie staat wel toe dat een contract van bepaalde duur stilzwijgend kan 

worden verlengd met onbepaalde duur, mits de vermelding van een redelijke opzegtermijn. 

Dit biedt de mogelijkheid aan de opdrachtgever om de overeenkomst stop te zetten, na 

verloop van de eerste termijn, indien hij dit wenst. Hij kan bijvoorbeeld niet tevreden zijn 

over de geleverde inspanningen van de vastgoedmakelaar en daarom wensen een andere 

makelaar op te zoeken.  

Indien de opdrachtgever vóór het verstrijken van de termijn het contract verbreekt, zal 

hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de makelaar. De meeste contracten bevatten 

trouwens een dergelijk schadebeding. De schadevergoeding kan hierbij oplopen tot het 

volledige commissieloon. Men moet wel een onderscheid maken met een opzegbeding dat 

een opzegvergoeding omvat (COB, 2004).  

Indien een dergelijk opzegbeding werd opgenomen in het contract, krijgt de persoon in 

kwestie het recht om een einde te maken aan de overeenkomst, mits de betaling van de 

opzegvergoeding. Deze opzegvergoeding moet voldoende zijn om tegemoet te komen aan het 

mogelijk geleden nadeel door de andere partij. Dit verschilt dus met de schadevergoeding die 

verschuldigd is bij wanprestatie, of het niet nakomen van het contract.  

Bij contracten met exclusiviteit van verkoopbemiddeling beschouwt men het 

voortijdig stopzetten van de overeenkomst op initiatief van de opdrachtgever al te vaak als 

een wanprestatie of contractuele fout (COB, 2004). Het bestaan van een opzegbeding met 

opzegvergoeding moet duidelijk worden vermeld in het contract. De Commissie voor 

Onrechtmatige Bedingen is van oordeel dat de opdrachtgever van het bestaan moet op de 

hoogte zijn.  

De schadevergoeding die verschuldigd is bij niet-naleving van het contract moet 

evenredig zijn aan het geleden nadeel als gevolg van de niet-naleving. De meeste contracten 

eisen een schadevergoeding die overeenkomt met de volledige commissie. Het valt te 

betwijfelen of het nadeel bij de niet-naleving van het contract dit bedrag benadert.  

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  45 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

De makelaar verliest niet het recht op zijn commissieloon, maar slechts de kans op het 

verwerven van een ereloon. Dit omdat hij bij het aangaan van de overeenkomst ook niet zeker 

is dat hij een ereloon zal ontvangen. Alles hangt af van zijn inspanningen om een geschikte 

koper te vinden voor het onroerend goed van de opdrachtgever.  

Volgens de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (2004) zijn de schadebedingen 

die stellen dat een volledig commissieloon verschuldigd is bij niet-naleving van de 

overeenkomst, dan ook onrechtmatig. In een contract zou bovendien sprake moeten zijn van 

de schadevergoeding die de makelaar verschuldigd is wanneer hij de overeenkomst niet 

naleeft. Het moet dus gaan om wederkerige schadebedingen die beide partijen gelijkwaardig 

behandelen. Het kan niet dat één van beide partijen zijn gelijk zou moeten bewijzen terwijl de 

andere dat niet zou moeten doen. 

 
4.2 Recente problematiek 

 

Recent, eind oktober 2004, kwamen de Vlaamse vastgoedmakelaars in een negatief 

daglicht te staan. Er waren allerlei geruchten in verband met zogenaamde wanpraktijken van 

de vastgoedmakelaars. De consumentenorganisatie Test-Aankoop vond dat deze praktijken 

helemaal niet door de beugel konden en stelde een aantal voorstellen ter verbetering op. 

In België zijn er momenteel om en bij de 9000 vastgoedmakelaars. Vóór 1993 kon 

iedereen die dat wilde zich als makelaar vestigen. Het volstond immers die activiteit in het 

handelsregister te laten vermelden. Maar sindsdien is het beroep beschermd. Het kan alleen 

nog worden uitgeoefend door personen die beschikken over een diploma dat voorkomt in een 

bij wet vastgelegde lijst. Daarnaast moet men over een erkenning beschikken van het 

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars(BIV).  

Eind 2004 werd door de consumentenorganisatie Test-Aankoop een onderzoek 

uitgevoerd naar de praktijken van de Belgische vastgoedmakelaars. Een 80-tal makelaars 

kregen het bezoek van de enquêteurs, zonder dat de makelaars wisten dat het om een 

onderzoek ging. Er kwamen een aantal knelpunten aan het licht.  

Er werden heel wat verschillen tussen de onderzochte vastgoedmakelaars blootgelegd. 

Zo was er een bepaald huis dat te koop werd aangeboden waarvoor de onderzochte makelaars 

een waardeschatting moesten uitvoeren. Dezelfde woning werd gewaardeerd aan sterk 

uiteenlopende bedragen. Het grootste verschil tussen de waarderamingen bedroeg zelfs 53 
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procent (Coene, Debourse, Dochy en Moriau, 2004). Als eigenaar heb je er natuurlijk baat bij 

dat uw woning aan een zo hoog mogelijke prijs wordt verkocht.  

Uit het onderzoek bleek ook dat de contracten die de vastgoedmakelaars opstellen heel 

wat onrechtmatige of onaanvaardbare bedingen bevatten. Met enkele eenvoudige regels kan 

men heel wat teleurstellingen besparen.  

Zo zou een modelcontract zonder onrechtmatige bedingen al heel wat problemen 

vermijden (Coene et al., 2004). Indien de makelaars gebruik zouden maken van een dergelijk 

modelcontract zou het eenvoudiger worden voor de klanten om het contract te ontleden. En 

zouden er ook geen verborgen ‘kleine lettertjes’ kunnen voorkomen, waardoor de klant plots 

voor verrassingen komt te staan.  

Men zou bij het modelcontract een lijst moeten toevoegen die bepaalt welke 

documenten men moet voorleggen. En ook een volledige beschrijving van het onroerend goed 

moet aan het modelcontract worden toegevoegd (Coene et al., 2004).  

Deze volledige beschrijving, bijvoorbeeld aan de hand van eenvormige regels, zou de 

raming van de waarde van het onroerend goed moeten vlotter en correcter of realistischer 

maken. Het komt vaak voor dat de makelaars een te optimistische visie hebben op de waarde 

zodat ze vlotter het contract kunnen laten tekenen door de klant. Die eenvormige regels 

maken het mogelijk om een standaardplaatsbeschrijving op te maken, met het aantal en het 

soort van kamers, de oppervlakte van elk ervan, de vloer- en muurbekleding, het soort van 

verwarming , het kadastraal inkomen enzovoort.  

Een andere regel om teleurstellingen te vermijden is het hanteren van een tarief waarin 

alles is inbegrepen, zonder dat er achteraf nog iets kan bijkomen.  

Vaak moet het bedrag en de berekeningswijze van de commissie op de verkoop 

worden uitgeklaard (Coene et al., 2004). Die commissie wordt doorgaans berekend op basis 

van de werkelijk verkregen verkoopprijs. Er bestaan verschillende systemen om de commissie 

te berekenen. De in België meest voorkomende structuren zijn: 

- een vast percentage van de verkoopsprijs, ongeacht het bedrag; 

- een degressief percentage (bv. 5% op de schijf van €X tot €Y, 4% op de schijf van 

€Y tot €Z, en 3% op de rest); 

- een vast of degressief percentage met een minimum(in een % of in €).   

 

Misschien is het duidelijker als er even wordt gewezen op de mogelijke 

probleembedingen die volgens de onderzoekers kunnen voorkomen in de gehanteerde 

contracten (Coene et al., 2004, p.13).  
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• Exclusiviteit. Een eigenaar zou steeds zelf over zijn onroerend goed moeten kunnen 

beschikken en het zelf moeten kunnen verkopen, zodat hij de makelaar gezonde 

concurrentie aandoet. De consumentenorganisatie kan begrijpen dat een makelaar via 

het exclusiviteitbeding wil voorkomen dat een eigenaar met diverse makelaars een 

contract sluit. Maar het is onaanvaardbaar dat die exclusiviteit inhoudt dat de eigenaar 

zal worden bestraft als hij zelf een koper vindt. Op deze manier heeft de makelaar het 

absolute monopolie en dit kan aanleiding geven tot misbruiken. De eigenaar van het 

goed wordt immers buiten schot gezet en indien de makelaar niet meteen initiatief 

neemt om het goed te verkopen, dan moet de eigenaar lange tijd op zijn geld wachten. 

 

• Verbrekingsvergoeding. Een makelaar heeft recht op een verbrekingsvergoeding 

wanneer een eigenaar vóór het aflopen van het contract, het contract wil verbreken. 

Hierbij moet men rekening houden met de regels van het gemene recht. Indien de 

makelaar kan bewijzen dat hij schade geleden heeft (of lijdt) door het verbreken van 

het contract, kan hij aanspraak maken op een vergoeding. 

 

• Lijst van cliënten niet tijdig bezorgd. De vastgoedmakelaar heeft recht op zijn 

commissie als hij kan aantonen dat het onroerend goed na het verstrijken van het 

contract werd verkocht aan een cliënt die hij zelf had aangebracht. Daarvoor moet hij, 

reeds tijdens de looptijd van het contract en uiterlijk tegen het verstrijken ervan, aan 

de verkoper een lijst voorleggen van alle cliënten die interesse hebben betoond voor 

het goed in kwestie. 

 

• Geschillenregeling. Het is onrechtmatig om te bepalen dat enkel de rechtbank van het 

arrondissement van de makelaar bevoegd is voor een geschil. Bovendien is het 

onrechtmatig te bepalen dat het enige alternatief bestaat in een arbitrage door de 

sector. 

 

• Opdracht van de makelaar. Die moet zich beperken tot het vinden van kandidaat-

kopers of kandidaat-huurders en het bijstaan van de verkoper of verhuurder tijdens het 

verloop van het proces. Soms eigent de makelaar zich het recht toe om zelf de 

verkoop- of verhuurovereenkomst te tekenen of het voorschot te innen. Op deze 
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manier verliest de eigenaar alle controle over het verloop van de verkoop of verhuur 

en de keuze van koper of huurder. 

 

• Verzakingsbeding. De consument die bij hem thuis een makelaarscontract ondertekent, 

beschikt over een termijn van 7 werkdagen waarin hij zonder kosten nog op zijn 

beslissing kan terugkeren. Volgens de wet moet dit beding in elk verkoopcontract in 

vetjes op de eerste pagina worden vermeld, anders is het contract nietig. Soms wordt 

dit omzeild met een beding dat stelt dat het contract werd ondertekend bij de makelaar 

of dat de verkoper het initiatief had genomen om de makelaar bij hem thuis uit te 

nodigen (terwijl dat in feite helemaal het geval niet is of was).  

 

De duur van het contract moet lang genoeg zijn om de makelaar de kans te bieden 

alles te doen om het pand verkocht te krijgen (reclame, contacten, bezichtigingen), maar mag 

de verkoper ook niet te lang binden. Ook van belang is de manier waarop het contract wordt 

verlengd.  

Vaak blijkt de ‘stilzwijgende verlenging’ de regel te zijn (Coene et al., 2004). In feite 

vormt dit geen probleem indien het een stilzwijgende verlenging van onbeperkte duur betreft, 

waarbij de consument de mogelijkheid heeft om op elk ogenblik het contract op te zeggen, 

zonder risico op een verbrekingsvergoeding.  

Er moet dan wel een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. De consument 

zal immers geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere makelaar omdat tijdens de duur 

van het eerste contract geen resultaat werd geboekt. De consument heeft ook het recht om een 

kandidaat-koper te weigeren als hij daar gegronde redenen voor heeft en dat zonder de 

commissie verschuldigd is. Ook als de verkoop niet door gaat, bijvoorbeeld omdat de koper 

niet aan een lening bij de bank geraakt, zou de makelaar geen commissie mogen opstrijken. 

 

Veel problemen duiken op wanneer de verkoper een advertentie plaats in een of ander 

lokale krant en daarbij de vermelding plaatst dat hij niet wil benaderd worden door makelaars 

(Coene et al., 2004). Sommige verkopers wensen immers geen gebruik te maken van de 

diensten die een makelaar aanbiedt. Dit bijvoorbeeld omdat ze in het verleden negatieve 

ervaringen hebben opgedaan.  

Toch zal de makelaar een poging ondernemen om deze mensen te overtuigen (Coene 

et al., 2004). De makelaar moet immers zorgen voor de continuïteit van zijn zaak en moet 

daarom steeds op zoek naar klanten. De manier waarop dit gebeurt, is niet steeds zuiver. De 
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makelaar laat bij het eerste contact met deze verkopers vaak niet blijken dat hij makelaar is. 

Hij doet zich dan voor als een particulier en laat pas tijdens het verloop van het gesprek in zijn 

kaarten zien. Om de verkoper te overtuigen moet de makelaar een heleboel argumenten 

bovenhalen: veel te lage vraagprijs, onmogelijk om het huis als particulier te verkopen, geen 

waarborg over de solvabiliteit van de kandidaat-kopers enzovoort.  

Vaak krijgen de makelaars na dit eerste gesprek het deksel op de neus. Een paar 

vastgoedmakelaars zet toch door en blijft aandringen en de eigenaar contacteren om zo een 

contract te kunnen binnenslepen. Volgens het onderzoek van Test-Aankoop slaagden de 

makelaars erin om in 6% van de gevallen een contract te laten tekenen, hoewel het de 

uitdrukkelijke wens van de verkoper was om niet samen te werken met een makelaar. 

 

De problematiek die eind 2004 aan het licht werd gebracht, wordt momenteel 

behandeld door het bevoegde ministerie. De hervorming binnen het Beroepsinstituut van 

Vastgoedmakelaars (BIV) zal eveneens moeten zorgen voor een strengere controle op de 

werking van diegenen die het beroep uitoefenen.  

 

Tot hier loopt het deel van de deskanalyse. Wat verder volgt in dit eindwerk is een 

eigen empirisch onderzoek.  
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DEEL 2: EMPIRISCH ONDERZOEK 
 

Aangezien er bitter weinig literatuur terug te vinden is over de makelaardij in 

Vlaanderen was een empirisch onderzoek meer dan noodzakelijk voor het tot stand brengen 

van dit eindwerk. Dit deel is op zijn beurt ook onderverdeeld in kleinere stukken. 

Achtereenvolgens bekijken we de ontwikkeling van het onderzoek, de gegevensverzameling 

en de analyse van de onderzoeksresultaten. 

 

1 De onderzoekselementen 
 

Het onderzoek werd enkel uitgevoerd bij Vlaamse vastgoedmakelaars. Het onderzoek 

werd afgenomen aan de hand van een vragenlijst die werd rondgestuurd per email. Bij het 

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) werd een adressenlijst opgevraagd van alle 

Vlaamse personen die bij het BIV zijn ingeschreven. We moeten hierbij wel enkele 

opmerkingen maken.  

 

Vooreerst was de lijst die het BIV ter beschikking stelde niet volledig. Met andere 

woorden niet alle ingeschrevenen op deze lijst hadden een emailadres. In totaal beschikten 

2627 personen op deze adressenlijst over een emailadres, dit komt ongeveer overeen met iets 

meer dan de helft van het aantal ingeschrevenen. Al deze personen kregen de vragenlijst 

toegestuurd.  

Een tweede opmerking die we hierbij kunnen maken is dat de lijst ook niet ‘up-to-

date’ was. Bij het versturen van de vragenlijst bleek immers dat ruim 330 emailadressen op 

vandaag niet meer bestonden of niet meer in gebruik waren. Deze vragenlijsten hebben de 

personen in kwestie dus nooit bereikt.  

Een andere opmerking is het feit dat de adressenlijst van het BIV niet enkel uit 

vastgoedmakelaars bestaat. Niet alle ingeschrevenen zijn makelaars volgens de betekenis die 

hiervoor al uitvoerig werd behandeld. Sommige personen lieten zich inschrijven op de lijst 

omdat het bij de uitvoering van hun beroep handig was om te beschikken over een dergelijke 

inschrijving. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om bouwfirma’s. Anderen zijn ingeschreven 

op de lijst maar zijn momenteel niet (meer) actief als vastgoedmakelaar en houden zich nu 

met andere zaken bezig. 
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2 De vragenlijst 
 

De vragenlijst werd opgesteld aan de hand van het model van de strategische logica. 

Dit model werd in het eerste deel van dit eindwerk reeds behandeld. Voor elk van de drie 

elementen van dit model (het businessconcept, het organisatieconcept en de kernprocessen) 

werd een aantal vragen geformuleerd.  

Daarnaast werden een aantal vragen toegevoegd die peilden naar de prestaties van de 

makelaars en de concurrentieverhoudingen. Het gaat hier onder meer om vragen met 

betrekking tot omzet en winst. Er werd aan de deelnemende vastgoedmakelaars ook gevraagd 

welk toekomstbeeld ze voor ogen houden. De integrale vragenlijst is opgenomen in de 

bijlagen.  

De enquête werd uitgevoerd met behulp van het programma ‘WebSurveyor’. Met dit 

programma konden de vragen op een interactieve manier worden verwerkt en behandeld. Zo 

konden ze een aantal eigenschappen worden toegekend zodat de respondenten verplicht waren 

om op de vragen te antwoorden. Het programma ‘WebSurveyor’ laat ook toe om commentaar 

of opmerkingen bij vragen te geven wanneer de respondenten dit wensen.  

 

3 De verwerking van de resultaten van het onderzoek 
 

Aangezien de vragenlijst werd opgesteld aan de hand van het model van de 

strategische logica zal ook dezelfde structuur worden gehanteerd bij de verwerking van de 

resultaten. Dit zorgt voor een beter gestructureerd geheel. De vragen die geen betrekking 

hebben op het model van de strategische logica worden daarna behandeld.  

 

3.1 Het businessconcept 
 
3.1.1 Doelgroep van preferenties 
 

Om van start te kunnen gaan moet de makelaar eerst en vooral op zoek naar klanten. 

Enerzijds wil dit dus zeggen dat de eigenaars, die van plan zijn om hun onroerend goed te 

verkopen of te verhuren, moeten worden overtuigd door de vastgoedmakelaar om die 

transactie via hem te laten gebeuren. Anderzijds moet de vastgoedmakelaar potentiële kopers 

of huurders lokken door een gevarieerd aanbod in zijn portefeuille op te nemen.  
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In dit deel we behandelen een aantal items die met klanten kunnen worden gerelateerd. 

Eerst gaan we na waar de klanten van de vastgoedmakelaar zich situeren. Daarna bekijken we 

de verschillende deelmarkten binnen de vastgoedmakelaardij en we gaan na waarom klanten 

kiezen voor een bepaalde makelaar. 

 

Er werd nagegaan waar de vastgoedmakelaars de meeste klanten hebben. Uit het 

onderzoek blijkt dat ruim de helft van de vastgoedmakelaars (53,4 procent) die actief zijn op 

de markt van het residentieel onroerend goed, hun cliënteel hebben in de gemeente waar het 

kantoor is gevestigd. Ongeveer dertig procent van de ondervraagden (29,8 %) heeft hun 

cliënteel vooral in de omliggende gemeente. Minder dan een vijfde (16,8 procent) beweert dat 

hun klanten zich vooral buiten de eigen regio bevinden.  

De cijfers bevestigen het feit dat de meeste makelaars hun klanten hebben in de buurt 

van hun kantoor. De woningmakelaardij heeft dus een sterk lokaal karakter. Mensen kiezen 

waarschijnlijk liever voor een makelaar in de buurt, misschien iemand die ze persoonlijk 

kennen en waarvan ze weten dat ze op deze persoon kunnen vertrouwen.  

Wat we kunnen opmerken is het feit dat de makelaars die verklaarden dat hun cliënteel 

zich buiten de eigen regio bevonden, vaak een kantoor aan de kust hebben. Ze zijn dan 

verantwoordelijk voor de verkoop en het verhuur van tweede verblijven of vakantiewoningen. 

Het lijkt dan ook logisch dat de klanten van deze kantoren zich in het binnenland bevinden en 

dus niet in de directe omgeving van het kantoor van de vastgoedmakelaar.  

 

Op de markt van het bedrijfsonroerend goed herkennen we een totaal andere trend. 

Hier heeft de helft van de makelaars (exact 50 procent) zijn klanten buiten de directe 

omgeving van het kantoor. Slechts iets meer dan een kwart van deze makelaarscategorie (27,8 

procent) beweert dat hun klanten afkomstig zijn uit de eigen gemeente. De overige klanten 

bevinden zich in de omliggende gemeenten ( in 22,2 procent van de gevallen).  

 

Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed speelt het lokale 

karakter dus een minder grote rol. Veelal zullen bedrijven een beroep doen op een makelaar 

die voldoende ervaring heeft binnen zijn domein en die hen een degelijke service verleent. Op 

deze markt is ook de adviesverlening van niet te onderschatten belang.  

Op de markt van het agrarisch onroerend goed speelt het lokale aspect eveneens een 

minder belangrijke rol.  
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3.1.1.1 Onderscheid deelmarkten 
 

De meeste respondenten, ruim tachtig procent, zijn vooral actief als vastgoedmakelaar 

op de woonmarkt. Slechts zeven procent richt zich vooral op de markt van het commercieel of 

bedrijfsonroerend goed. Daarnaast is er één procent van de respondenten (drie makelaars) dat 

verklaart dat ze zich vooral richten op de markt van het agrarisch onroerend goed. De overige 

respondenten richten zich op een markt die verschillend is van de vorige drie.  

De meeste van deze laatste categorie respondenten verklaart hierbij dat ze vooral actief 

zijn op de markt van de tweede verblijven. 5,5 procent van alle respondenten richt zich 

hoofdzakelijk op de markt voor de tweede verblijven of combineert die markt met de markt 

voor het residentieel onroerend goed. Anderen zijn dan weer op verschillende deelmarkten 

actief en combineren de woonmarkt met de markt voor het bedrijfsonroerend goed (1,5 

procent).  

 

De makelaars die actief zijn op de woonmarkt richten zich vooral naar iedereen die 

zich een woning wil aanschaffen. 36 procent van hen richt zich ook op een meer bemiddeld 

publiek. Slechts enkelen richten zich specifiek op mensen die uit de lagere sociale klassen 

komen. Dit lijkt een logisch fenomeen. Een makelaar zal meer verdienen indien hij een 

woning tegen een hogere prijs kan verkopen. Mensen uit de lagere sociale klassen zullen zich 

geen dure woningen kunnen veroorloven, dus is dit marktsegment voor de vastgoedmakelaar 

weinig rendabel. 

 
Figuur 3: Segmenten op de woonmarkt 
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Makelaars die actief zijn op de markt van het commercieel en bedrijfsonroerend goed 

richten zich vooral op kleine zelfstandigen. Daarna komen de reeds gevestigde KMO’s aan de 

beurt, gevolgd door starters en grote ondernemingen. Ook dit fenomeen lijkt vrij logisch. 

België is gekenmerkt door de vele kleine en middelgrote ondernemingen in de bedrijfswereld. 

De meeste transacties op de markt voor het commercieel en bedrijfsonroerend goed zullen 

immers worden voltrokken door kleine zelfstandigen en de bedrijfsleiders van KMO’s. Hoe 

meer kans op een transactie binnen een bepaald marktsegment, hoe meer vastgoedmakelaars 

zich op dit marktsegment zullen richten.  

We zien trouwens dat er meer antwoorden zijn op deze vraag dan dat er respondenten 

zijn die verklaarden dat ze vooral actief zijn op de markt van het bedrijfsonroerend goed. Ook 

de makelaars die zich richten op de woningmarkt zullen transacties afhandelen met betrekking 

tot bedrijfsonroerende goederen. Het zijn dus niet enkel de bedrijfsmakelaars die deze vraag 

hebben beantwoord.  

 
Figuur 4: Segmenten op de bedrijfsmarkt 

 

De markt van het agrarisch onroerend goed blijft sterk beperkt. De transacties op deze 

markt betreffen vooral de handel van akkerland. Daarna komt de verhandeling van 

bedrijfsgebouwen. Sporadisch wordt een bos, boomgaard of een serre verhandeld. 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  55 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

 
Figuur 5: Segmenten op de agrarische markt 

 

3.1.1.2 Keuze van een makelaar 
 

In het onderzoek werd ook gepeild naar de redenen waarom klanten voor een bepaalde 

vastgoedmakelaar of een bepaald makelaarskantoor kiezen. De meest belangrijke reden 

volgens de respondenten (tot 80 procent van de makelaars verkoos deze reden), is het feit dat 

de klanten een optimale begeleiding wensen tijdens het transactieproces. Als tweede 

belangrijke reden ( 52,2 procent gaf deze reden als antwoord) vindt men het feit dat de klanten 

kiezen voor een brede dienstverlening. Daarna komt het element dat de klanten wensen te 

beschikken over voldoende informatie (43,5 procent) en als laatste (in 25,7 van de gevallen) 

vinden we de wens van een snelle afhandeling van de transactie.  

 

Een doorslaggevend criterium bij de keuze van een vastgoedmakelaar, door een 

eigenaar die zijn onroerend goed wenst te verhandelen, is de tijd dat een onroerend goed 

gemiddeld in portefeuille blijft bij de vastgoedmakelaar. Ook uit de literatuurstudie halen we 

het feit dat klanten vaak hun keuze laten beïnvloeden door de gemiddelde tijd dat een 

onroerend goed op de markt blijft aangeboden door een bepaalde makelaar (Rutherford, 

Springer en Yavas, 2001). In het eigen onderzoek werd nagegaan hoe lang een onroerend 

goed gemiddeld in de portefeuille blijft van de Vlaamse makelaars. 

 

Op de woonmarkt blijft een woning of bouwgrond gemiddeld ongeveer 10,96 weken 

beschikbaar. Heel wat makelaars slagen erin om een onroerend goed op deze markt te 
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verkopen of te verhuren binnen 3 maanden tijd. Toch zijn er ook makelaars die daar niet in 

slagen en waar onroerende goederen gemiddeld tot 36 weken in hun portefeuille blijven 

steken.  

 

 
Figuur 6: Tijd op de woonmarkt (in weken) 

 

Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed blijft een onroerend 

goed gemiddeld 17,5 weken in de portefeuille van de makelaar vooraleer de transactie wordt 

afgesloten. Op deze markt duurt het wat langer om een transactie vruchtbaar af te sluiten. Een 

van de respondenten beweert zelfs dat onroerende goederen gemiddeld 50 weken in zijn 

portefeuille blijven.  

 

Dit zou te maken hebben met de huidige economische toestand waar ons land zich in 

bevindt. Ook de ligging van het kantoor kan hiermee te maken hebben. Wanneer een 

vastgoedkantoor, dat zich op de bedrijfsmarkt richt en zich niet echt in een economisch sterk 

ontwikkelde regio bevindt, kan een onroerend goed langer in de portefeuille van dat kantoor 

blijven steken. De volgende figuur toont ons het gemiddelde aantal weken dat een onroerend 

goed in de portefeuille van een bedrijfsmakelaar blijft. 
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Figuur 7: Tijd op de bedrijfsmarkt (in weken) 

 

Een mogelijke toekomstige trend is het fenomeen van de ‘one-stop shopping’. Dit 

verwijst naar het uitgebreide dienstenaanbod van een individuele makelaar of een individueel 

kantoor. De klanten kunnen dan voor elke stap tijdens het transactieproces een beroep doen 

op de dienstverlening van hun makelaar zonder daarbij een beroep te moeten doen op derden. 

Als deze trend zich zou voortzetten dan zullen klanten in de toekomst vooral kiezen voor een 

makelaarskantoor dat een uitgebreid aanbod van diensten voorziet.  

 

Voorts halen we uit de opmerkingen dat klanten ook kiezen voor een 

makelaarskantoor omwille van de professionaliteit, vakkennis en betrouwbaarheid. Daarnaast 

kiezen sommigen voor een makelaar omwille van de gepersonaliseerde en exclusieve 

werkwijze of omwille van de specifieke juridische bijstand (in 2,4 procent van de gevallen). 

Klanten die kiezen voor een onroerend goed uit een hogere prijsklasse hechten bij de keuze 

van makelaar ook belang aan het confidentiële karakter van het proces en de correcte 

afhandeling van de transactie.  

 

Bij de vastgoedmakelaars die aangesloten zijn bij een franchisegever blijkt 

naambekendheid een doorslaggevende factor te zijn. Op de markt van het commercieel en 

bedrijfsonroerend goed lijkt discretie dan weer een belangrijke factor bij de keuze van een 

makelaarskantoor.  
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3.1.1.3 Contractuele relatie met de klant 
  

De makelaar stelt vooraf een contract op dat ook door de klanten wordt ondertekend. 

Daarin wordt een vergoeding afgesproken en komen eventueel enkele bijkomende clausules 

aan bod.  

Klanten met een sterke onderhandelingsmacht zouden kunnen proberen om het 

commissiepercentage naar beneden te halen. Dit zou de klanten heel wat voordelen kunnen 

opleveren. Uit het onderzoek blijkt echter dat 42 procent van de respondenten beweert dat de 

klant geen invloed kan uitoefenen op de commissie. Met andere woorden dat de klant door 

onderhandelingen de vergoeding voor de dienstverlening niet naar beneden kan halen.  

Naast de commissiestructuur zijn ook andere factoren bepalend voor een contract dat 

wordt afgesloten tussen een eigenaar en zijn vastgoedmakelaar. Het alleenverkooprecht van 

de vastgoedmakelaar kan de klant verhinderen om andere makelaars te contacteren en in te 

schakelen bij de verhandeling van hetzelfde onroerend goed.  

Uit het onderzoek blijkt nu dat ruim 65 procent (66,4 %) van de respondenten niet 

toelaat dat hun klanten andere vastgoedmakelaars inzetten voor de afhandeling van eenzelfde 

onderliggend onroerend goed. Heel wat makelaars werken dus uitsluitend met contracten die 

het alleenverkooprecht vastleggen. Opvallend hierbij is dat geen enkele makelaar die 

aangesloten is bij een franchisenetwerk (0 procent), toelaat dat klanten een andere makelaar 

inzetten voor de afhandeling van de transactie. 

 

Een ander element dat in het contract kan worden opgenomen is dat het verkooprecht 

ook kan worden beperkt tot de makelaar zelf. Dit wil zeggen dat zelfs de klant, die eigenaar is 

van het onroerend goed dat op de markt wordt aangeboden, het goed niet meer kan verkopen 

of verhuren zonder daarvoor een commissie verschuldigd te zijn.  

 

Indien deze clausule niet wordt opgenomen in het contract, zou de klant de druk op de 

makelaar wat kunnen verhogen door zelf ook actief op zoek te gaan naar een geïnteresseerde 

koper of huurder. En dit zonder een commissie te moeten betalen indien de klant hierin zou 

slagen. Nu blijkt dat ongeveer tachtig procent (78,7 %) van de vastgoedmakelaars een 

dergelijke clausule wel opnemen in hun contracten. Dit brengt met zich mee dat de klanten 

meestal wel een commissie verschuldigd zullen zijn. Hoewel het niet duidelijk is of ze 

hiervoor steeds de volledige commissie moeten afstaan aan hun makelaar.  
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3.1.2 Productaanbod 
 

Het tweede element van het businessconcept betreft het productaanbod. In dit deel 

vestigen we eerst de aandacht op de diensten die door de vastgoedmakelaars worden 

aangeboden. We maken daarbij een onderscheid tussen de markt voor het residentieel 

onroerend goed en de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed. Daarna kijken 

we naar de kostenzijde van de dienstverlening en de evolutie van het dienstenaanbod binnen 

de sector. 

 

Indien we dit nu toepassen op de vastgoedsector gaat dit over de verschillende 

diensten die de makelaar aanbiedt aan zijn klanten. In het onderzoek werd gepeild naar wat 

voor het kantoor de drie belangrijkste activiteiten zijn op het gebied van omzetcijfers en op 

het gebied van winstcijfers.  

 

Bij deze vragen werd dezelfde indeling gebruikt voor de activiteiten als de indeling die 

het BIV hanteert(zie ook eerder in dit werk). De resultaten zijn logischerwijze voor ieder 

kantoor verschillend. Maar algemeen beschouwd kunnen we ons toch een beeld vormen van 

de belangrijkste activiteiten.  

 

Bij de vastgoedmakelaars die vooral actief zijn op de woonmarkt is de bemiddeling 

aankoop/verkoop de belangrijkste activiteit (in 97,6 procent van de gevallen) op het gebied 

van omzetcijfers. Bemiddeling huur/verhuur komt op de tweede plaats met 76 procent. Alle 

andere activiteiten zijn veel minder belangrijk dan de overige. Bij makelaars die actief zijn op 

de markt voor het residentieel onroerend goed vinden we op het gebied van winstcijfers 

dezelfde activiteiten terug. De figuur toont ons de verdeling van de activiteiten die het meest 

belangrijk zijn op het gebied van omzetcijfers voor de makelaars op de woonmarkt. 
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Figuur 8: Belangrijkste activiteiten op de woonmarkt 

 

Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed is er weinig verschil wat 

betreft de belangrijkste activiteiten op het gebied van omzetcijfers en winstcijfers. We zien 

dat de bemiddeling van aan- en verkoop ook hier de belangrijkste activiteit is (88,9 procent). 

Bemiddeling huur/verhuur komt hier met 55,6 procent op de tweede plaats.  

 

Ook bemiddeling van handelshuur en bemiddeling van kantoren spelen op de markt 

van het bedrijfsonroerend goed een belangrijke rol. Bemiddeling van handelshuur komt op de 

derde plaats met 38,9 procent en bemiddeling van kantoren werd in 33,3 procent van de 

gevallen als antwoord geselecteerd. Dit zijn typische activiteiten van de makelaars die actief 

zijn op de markt van het commercieel en bedrijfsonroerend goed. De figuur toont ons de 

verdeling van de activiteiten volgens omzet op de markt voor het commercieel of 

bedrijfsonroerend goed. 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  61 



Strategische analyse van de makelaardij   
 

 
Figuur 9: Belangrijkste activiteiten op de bedrijfsmarkt 

 

Naast de gewone vastgoedactiviteiten bieden een aantal makelaars bijkomende 

diensten aan. Vaak zijn deze diensten van financiële aard. 41,8 procent van de respondenten 

die op de woonmarkt actief zijn verklaart dat ze naast hun gewone activiteiten ook nog 

financiële diensten aanbieden. Hierbij gaat het vooral om assurantie (31,3%) en hypotheken 

(30,8%). Dit zijn twee diensten die nauw verbonden zijn aan verhandelen van onroerende 

goederen. 

Daarnaast komen vastgoedmanagement en de andere financiële diensten. Deze 

omvatten beleggingen, financieel advies en meer uitgebreide verzekeringen. Af en toe gebeurt 

deze financiële dienstverlening in samenwerking met bevriende kantoren (niet-makelaars) die 

zich gespecialiseerd hebben in deze vorm van dienstverlening. Of worden klanten van de 

vastgoedmakelaar doorgestuurd naar die bevriende kantoren.  

 

Op de markt voor het commercieel en bedrijfsonroerend goed beweren slechts drie 

respondenten dat ze ook financiële diensten aanbieden. Het gaat dan telkens om 

vastgoedmanagement.  
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Indien het makelaarskantoor naast de financiële diensten ook nog andere diensten 

aanbiedt (op de woonmarkt in 34,1 procent van de gevallen), dan gaat het vooral om het 

verlenen van juridisch advies. Vele makelaars hebben immers een juridische opleiding 

(rechten) genoten. Daarnaast zijn ook heel wat bouwbedrijven actief als makelaar en deze 

bieden technisch advies aan hun klanten.  

 

De dienstverlening van een vastgoedkantoor is niet kosteloos voor diegene die er 

beroep wenst op te doen. Daarom wordt met de klant een contract afgesloten waarin een 

vergoeding wordt overeengekomen.  

Zoals eerder vermeld, bestaan er verschillende commissiestructuren. In het onderzoek 

werd nagegaan welke structuren het meest worden toegepast op het Vlaamse grondgebied. 

Bijna drie vierden van de respondenten verklaart gebruik te maken van een percentage op de 

verkoopprijs. Dit is dan ook zonder twijfel de meest gehanteerde methode. De overige 

structuren zijn een degressief percentage en een vast of degressief percentage met een 

minimum (in een % of in €). De structuur waarbij altijd een vast bedrag wordt gevraagd, 

ongeacht de waarde van het onderliggende onroerend goed, wordt het minst toegepast. Dit 

lijkt dan ook logisch.  

Een onroerend goed met een lagere waarde dat gemakkelijk kan worden verkocht, zou 

evenveel opbrengen voor de makelaar als een onroerend goed dat meer waard is en waar de 

makelaar meer moeite moet voor doen om het verkocht te krijgen. Meer moeite wil zeggen: 

meer tijd (arbeidskost) en kosten voor promotie.  

Op de figuur zien we de verdeling van het gebruik van de verschillende 

commissiestructuren. 

 

 
Figuur 10: Verdeling commissiestructuren 
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Sommige makelaars maken individuele contracten op. Deze contracten zullen dan 

variëren naargelang de klant en het onderliggende onroerend goed. Bij de meeste 

vastgoedmakelaars (in 85,4 procent van de gevallen) omvat de commissie die wordt 

aangerekend aan hun klanten alle aangeboden diensten. Doch dit geldt niet voor alle 

makelaars. Dit geldt voor sommigen (1,6 procent van de respondenten), enkel in het geval van 

verkoopsbemiddeling.  

Vastgoedmakelaars die een ruimer dienstenpakket aanbieden kunnen naast hun 

gewone makelaarscommissie nog bijkomende inkomsten verwerven. Ze zullen voor deze 

extra dienstverlening een aparte vergoeding aanrekenen.  

 

Hoe hoog is de gemiddelde commissie nu eigenlijk in Vlaanderen? Uit het onderzoek 

bleek dat de meeste vastgoedmakelaars (in 82,2 procent van de gevallen) bij een 

verkooptransactie een commissiepercentage hanteren dat ligt tussen drie en vijf procent. 

Sommige makelaars beweren zelfs dat er een percentage wordt gebruikt dat oploopt tot 10 %. 

Vermoedelijk wordt een dergelijk hoog percentage enkel toegepast bij onroerende goederen 

met een lage waarde.  

Bij de verhuring van een onroerend goed wordt vaak vijftien procent van de jaarhuur 

gebruikt als commissie. Anderen (0,8 procent) vragen een commissie die overeenstemt met de 

eerste maand huur.  

Volgens de antwoorden van de respondenten bleek eveneens dat een aantal makelaars 

(15 procent! ) niet zeker weet hoeveel het gemiddelde commissiepercentage bedraagt. Dit lijkt 

behoorlijk veel. In feite zouden we toch verwachten dat vastgoedmakelaars op de hoogte zijn 

van de marktomstandigheden waarin ze zich bevinden. 

 

De vastgoedmakelaars zijn in principe vrij om zelf een percentage te bepalen. Hoe 

hoger dit percentage, hoe hoger de inkomsten van de makelaar. Maar de hoogte van de 

commissie kan een afschrikkend effect teweeg brengen op de klanten. De makelaar moet 

hierbij dus rekening houden met het feit dat klanten misschien voor een makelaar zullen 

kiezen die een lagere commissie vraagt voor dezelfde dienstverlening.  

 

Om een eventuele evolutie van het dienstenaanbod binnen de vastgoedsector op te 

sporen werd aan de respondenten gevraagd of ze altijd al hetzelfde dienstenaanbod hadden. 

Indien dit zo is, dan zou dat betekenen dat er weinig veranderingen waren op het vlak van 

dienstverlening. Ruim 25 procent van de respondenten beweert dat ze niet altijd hetzelfde 
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dienstenaanbod hebben gehad. Dit wijst erop dat ze hun aanbod hebben moeten aanpassen om 

op de vastgoedmarkt actief te kunnen blijven, of om meer lucratieve redenen.  

Het feit dat de respondenten hun dienstenaanbod hebben gewijzigd gedurende de 

afgelopen 5 jaar duidt een ‘koerswijziging’ aan die meestal om strategische redenen werd 

doorgevoerd. Sommige makelaars (2,4 procent van de respondenten) hebben een bepaalde 

activiteit afgestoten. Door het afstoten van activiteiten die geen meerwaarde creëren voor het 

kantoor kan de vastgoedmakelaar zich gaan concentreren op die activiteiten die wel extra 

waarde opleveren.  

Anderen hebben hun dienstenaanbod specifiek aangepast aan de wijzigende 

marktomstandigheden. Door zich te gaan specialiseren op een bepaalde niche op de markt 

(1,6 procent van de makelaars) kan men proberen om het marktaandeel op die niche te 

verstevigen. Door concurrentiële voordelen te gaan creëren, kan men proberen om de 

concurrentie een stap voor te blijven.  

 

Nog anderen hebben op vraag van de klant hun activiteiten dan weer uitgebreid (10,3 

procent van de respondenten). Deze uitbreiding van het dienstenaanbod past binnen het kader 

van de ‘one-stop shopping’. Om de klant zoveel mogelijk te kunnen bedienen op zijn wenken, 

worden heel wat extra diensten aangeboden. Ook door gebruik te maken van de vele 

mogelijkheden die het Internet aanbiedt, kan men de klant meer van dienst zijn. Daarnaast 

zijn er makelaars die zich recent hebben aangesloten bij een franchisegever.  

Bepaalde makelaars geven als reden voor die zogezegde koerswijziging, de stijging 

van de prijzen op de vastgoedmarkten en de economische crisis die ons land recentelijk heeft 

doorgemaakt (1,2 procent). De streekgebonden beperking van het aanbod van onroerende 

goederen heeft vooral lokale gevolgen. Sommige kantoren (1,2 procent) ondervinden hierdoor 

een grotere druk van de concurrentie en moeten een herstructurering doorvoeren of 

overwegen om hun activiteiten af te bouwen. 

 

3.1.3 Sleutelactiviteiten 
 

Eenmaal men weet welke klantenpreferenties men wil gaan bedienen, moet men een 

gepast aanbod van onroerende goederen gaan samenstellen. De makelaar zal moeten nagaan 

welke onroerende goederen geschikt kunnen zijn voor het klantensegment dat hij wil 

bedienen. De makelaar moet dus een selectie maken van welke onroerende goederen hij te 

koop of te huur wil aanbieden. Dit vormt één van de sleutelactiviteiten voor de 
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vastgoedmakelaar. Enkel door zijn aanbod perfect af te stemmen op de preferenties van zijn 

klantensegment, kan de makelaar een competitief voordeel opbouwen en zich differentiëren 

van zijn concurrenten. 

 

 3.2 Het organisatieconcept 
 

3.2.1 Middelen 
 

Binnen dit onderdeel wordt een aantal verschillende onderwerpen aangekaart. Eerst 

zullen de inkomsten van de makelaars worden opgespoord. Met deze inkomsten kunnen ze de 

overige middelen voor hun organisatie aanschaffen. Heel wat van die middelen zullen besteed 

worden aan de automatisering binnen de organisatie. Daarnaast moet de vastgoedmakelaar op 

zoek naar geschikte medewerkers die hem kunnen bijstaan in het uitvoeren van de activiteiten 

van het kantoor. 

Met de algemene trends van stijgende vastgoedprijzen zullen de makelaars meer 

inkomsten kunnen halen uit een zelfde aantal afgehandelde transacties en een gelijk gebleven 

commissiepercentage. Het gedeelte van het onderzoek dat peilt naar de omzet van de 

vastgoedmakelaars wordt later in dit werk behandeld. 

 

3.2.1.1 Automatisering 
 

Bij de dienstverlening binnen de vastgoedsector komt er steeds meer technologie aan 

te pas. Het Internet zorgt voor een snelle verspreiding van informatie die voor velen 

beschikbaar wordt op elk denkbaar moment. Daarnaast zijn er de speciale softwarepakketten 

die het mogelijk maken om allerlei taken uit te voeren.  

Nog een andere toepassing van de technologie zijn de interne netwerken. Grote 

organisaties kunnen hun elektronische apparatuur op een virtuele manier met elkaar aansluiten 

om zo nog sneller informatie en data uit te wisselen. Tijdswinst is hiervan het grote voordeel. 

De tijd die dan vrijkomt, kan worden aangewend om andere activiteiten uit te voeren. Het 

gaat dan vaak om activiteiten die moeilijker of niet met behulp van de technologie kunnen 

worden uitgevoerd.  

In de vastgoedsector wordt dan ook steeds meer van de technologie gebruik gemaakt. 

Uit het onderzoek blijkt dat 98 procent van de respondenten regelmatig gebruik maakt van de 

moderne communicatietechnologie. Een kleine opmerking die we hier onmiddellijk moeten 
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bijmaken is dat dit eigenlijk honderd procent had moeten zijn, aangezien de enquête werd 

rondgestuurd per email en de respondenten hierdoor automatisch gebruik hebben gemaakt van 

een moderne communicatietechnologie. De bedoeling van de vraag was echter om na te gaan 

of de vastgoedmakelaars voor hun beroepsactiviteiten gebruik maken van deze technologie.  

Ruim negentig procent (94,5 procent) van de respondenten maakt gebruik van het 

Internet om hun transacties te vervullen. Daarnaast maakt meer dan zestig procent (61,3 %) 

van de respondenten gebruik van speciale softwarepakketten om hun klanten van dienst te 

kunnen zijn. 44,7 procenten van de vastgoedmakelaars die de vragenlijst invulden beweerden 

ook gebruik te maken van een intern netwerk.  

 

Aangezien veel vastgoedmakelaars beweren gebruik te maken van het Internet tijdens 

de uitvoering van hun beroepswerkzaamheden, is het goed om eveneens na te gaan hoeveel 

onder hen een website hebben die actueel wordt gehouden. Uit het onderzoek bleek dat 88 

procent van de respondenten een website heeft die actueel wordt gehouden. Dit betekent dat 

die makelaars hun volledige aanbod kenbaar maken aan het publiek via het Internet en dat ze 

bij het afsluiten van een transactie ook het aanbod aanpassen. Het heeft immers weinig zin om 

een verouderd aanbod te publiceren. Dit zou alleen maar tot klachten kunnen leiden.  

De hele opzet van een site heeft één hoofddoelstelling en dat is de geïnteresseerden 

proberen te overtuigen van het aanbod en hen liefst eens contact laten opnemen met de 

vastgoedmakelaar. Daarom werd in het onderzoek ook gevraagd of de makelaars wisten of 

hun klanten voordien op Internet hadden gezocht naar een geschikt onroerend goed. Ruim 85 

procent van de respondenten antwoordde op deze vraag bevestigend. Vijf procent van de 

respondenten antwoordden nee op deze vraag en de overigen wisten niet of hun klanten eerst 

op het Internet hadden gezocht.  

Opdat de klanten niet altijd bij de makelaar langs zouden moeten komen kan eveneens 

van email worden gebruik gemaakt. Dit bespaart tijd en wordt door de meeste klanten 

gewaardeerd. Slechts anderhalf procent van de makelaars die de vragenlijst invulden beweren 

dat ze beroepshalve geen gebruik maken van hun emailadres. 37 procent van de respondenten 

maakt gebruik van hun emailadres op vraag van de klanten. 57 procent onder hen maken 

gebruik van hun emailadres omdat ze ervan overtuigd waren dat dit de relaties met bepaalde 

klanten zou vereenvoudigen en optimaliseren. Dus niet specifiek op vraag van de klant. Het 

resterende deel wist eigenlijk niet of ze nu gebruik maken van hun emailadres op vraag van de 

klanten of niet.  
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3.2.1.2 Gegevens in verband met medewerkers  
  

De vastgoedmakelaar moet op zoek gaan naar geschikte medewerkers om 

kwaliteitsvolle diensten te kunnen leveren aan de klanten. Daarom werd in het onderzoek 

eveneens gepeild naar het aantal personen dat de zaakvoerder in dienst heeft. Op de 

woonmarkt vinden we een gemiddeld aantal werknemers dat gelijk is aan 3,69.  

 

  
Figuur 11: Gemiddeld aantal werknemers op de woonmarkt 

 

Bij het begin van het onderzoek merkten we reeds op dat de vastgoedkantoren op de 

woonmarkt gekenmerkt worden door het lokale karakter. Uit het gemiddelde aantal 

werknemers kunnen we dus afleiden dat dit betekent dat de kantoren kleinschalig blijven. Van 

het gemiddelde aantal werknemers van 3,69 zijn er 1,67 ingeschreven bij het Beroepsinstituut 

van Vastgoedmakelaars (BIV).  

 

Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed vinden we een 

gemiddeld aantal werknemers terug dat gelijk is aan 7,28. Dit gemiddelde wordt echter sterk 

beïnvloed door één vastgoedkantoor dat 70 mensen tewerkstelt en dat gevestigd is in Brussel. 

De mediaan ligt hier op 2 en dit geeft waarschijnlijk een meer realistisch beeld van het reële 

gemiddelde aantal werknemers dat een zaakvoerder in dienst heeft.  

Op de bedrijfsmarkt zijn er per kantoor gemiddeld ongeveer 2,39 werknemers 

ingeschreven als lid bij het BIV. Opnieuw wordt dit gemiddelde beïnvloed door dat ene 

kantoor dat 70 werknemers in dienst had, waarvan er 15 ingeschreven zijn bij het 

beroepsinstituut.  
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Figuur 12: Gemiddeld aantal werknemers op de bedrijfsmarkt 

 

3.2.2 Organisatiedesign  
 

In dit deel wordt de keuze behandeld tussen het al dan niet onafhankelijk blijven van 

het vastgoedkantoor. We bedoelen hier het eventuele toetreden tot een franchisenetwerk. 

Maar eerst staan we even stil bij de kantorenstructuur in Vlaanderen.  

 

3.2.2.1 Kantorenstructuur 
 

Een vastgoedmakelaar die zaakvoerder is, kan er echter voor kiezen om zelf ook 

meerdere kantoren open te houden. Gezien het lokale karakter van de woonmarkt binnen de 

vastgoedsector, lijkt het beter om te beschikken over meerdere kleine kantoren dan over één 

groot kantoor dat een groter gebied bedient. Uit het onderzoek blijkt dat 77,9 procent van de 

vastgoedmakelaars 1 kantoor beheren. Daarnaast houdt 22,1 procent van de respondenten dus 

meerdere kantoren open. De verdeling van het aantal kantoren in dit tweede geval zien we op 

de volgende figuur.  
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Figuur 13: Kantorenstructuur 

 

3.2.2.2 Franchisenetwerken 
 

Net zoals in andere sectoren zijn franchisenetwerken ook sterk present binnen de 

vastgoedsector. Twaalf procent van de respondenten van dit onderzoek is aangesloten bij een 

franchisegever. Of dit cijfer de werkelijkheid benadert, valt moeilijk te zeggen, omdat er geen 

officiële cijfers terug te vinden zijn. De meest gekende netwerken zijn Era, Century21 en 

RE/MAX.  

Deze internationale netwerken hebben ook in Vlaanderen heel wat filiaalhouders. Na 

het surfen op het net vonden we volgende aantallen. Bij het netwerk van ERA zijn er een 85-

tal kantoorhouders aangesloten (Era, 2005). Het netwerk van Century21 is uitgebreider. 

Hierbij zijn 94 kantoren aangesloten (Century21, 2005). RE/MAX is in België nog niet sterk 

vertegenwoordigd, voorlopig heeft het slechts een viertal kantoren. Maar op internationaal 

niveau is het netwerk van RE/MAX het grootste franchisenetwerk (RE/MAX, 2005).  

 

Waarom kiezen makelaars nu om toe te treden tot een dergelijk netwerk? Sommigen 

(46,7 procent van de respondenten die zijn aangesloten bij een franchisenetwerk) kiezen voor 

de uitstraling, de naambekendheid en de (permanente) interne opleiding die je kunt of moet 

volgen. Anderen (5 procent) zijn ervan overtuigd dat toetreding tot een franchisenetwerk een 

must is om je zaak op te starten of uit te bouwen. Het aanhouden van een bepaald 

dienstenpakket lijkt moeilijker voor een kleiner bedrijf, tenzij men zich richt op een 

nicheactiviteit.  
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Een van de respondenten vergelijkt de relatie tussen de individuele makelaar en het 

franchisenetwerk met de relatie (concurrentiestrijd) tussen een lokale kruidenier en de 

hypermarkt in de distributiesector.  

Hierna volgen nog enkele redenen waarom men heeft gekozen voor franchise. “Het 

nastreven van kwalitatieve service.” “De mogelijkheid om zich te onderscheiden van de 

concurrentie door middel van het aanbieden van bijkomende diensten.” “Om een vlotte 

verkoop te organiseren.” “Omdat de kleinere namen aan het verdwijnen zijn.” “Om zich als 

individu te kunnen onderscheiden op de vastgoedmarkt.” “De marketingondersteuning, 

aangeboden software en open communicatie.” “Meer aanbod en een snellere verkoop doordat 

ook collega's mee kunnen werken aan de verkoop.” “Als franchisenemer is men wel 

zelfstandige, maar men staat er niet alleen voor, men krijgt begeleiding.”  

 

De naambekendheid is voor vele vastgoedmakelaars (46,7 procent) toch wel een 

belangrijke reden om zich aan te sluiten bij een franchisenetwerk. In het onderzoek werd 

gepeild naar het belang om te werken onder een merknaam. Een merknaam zorgt eerst en 

vooral voor herkenbaarheid bij het grote publiek.  

De grote verspreiding van het netwerk zorgt ervoor dat er steeds een filiaal van een 

dergelijk netwerk in de buurt te vinden is. Een merknaam draagt een bepaald imago met zich 

mee en dat zorgt voor een bepaalde vorm van zekerheid. De bekendheid van de 

(internationale) merknaam leidt tot een zekere mate van vertrouwen en erkenning op de 

vastgoedmarkt.  

Een merknaam staat voor velen (26,7 procent) ook voor kwaliteit, service en 

professionalisme. Door de opkomst van het Internet en de groeiende concurrentie is het 

belangrijk om als één groep (met een bekende naam) naar buiten te kunnen komen. De 

merknaam kan leiden tot uniformiteit van kwalitatieve service.  

Volgens een van de respondenten zal een merknaam in de toekomst leiden tot het 

verschil tussen groeien en het verdwijnen van het kantoor van de vastgoedmarkt. Nog een 

voordeel van de merknaam en de bekendheid ervan is de gezamenlijke publiciteit. De 

publiciteit voor één bepaald kantoor zorgt mede voor de publiciteit van andere kantoren die 

werken onder dezelfde merknaam.  

 

Er werd in het onderzoek ook gevraagd naar de eventuele vereisten die door de 

franchisegever worden opgelegd. Slechts twee respondenten die zijn aangesloten bij een 

franchisenetwerk beweren dat er hen geen vereisten worden opgelegd. De overigen (93,3 
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procent) moeten wel aan bepaalde vereisten voldoen. Het spreekt voor zich dat de aangesloten 

kantoorhouders op een correcte manier moeten handelen in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen die gelden voor alle vastgoedmakelaars. Men zou dit ook het 

“deontologisch verantwoorde professionalisme” kunnen noemen zoals een van de 

respondenten het verwoordt. Blijkbaar is één van de vereisten voor de makelaars dat ze 

werken met een contract dat het alleenverkooprecht voorschrijft, dit werd al eerder 

aangetoond.  

 

In het onderzoek werd eveneens gepeild naar de tevredenheid van de makelaars over 

de begeleiding onder het franchisesysteem waartoe ze behoren. RE/MAX, dat reeds in de 

jaren 70 werd opgericht, heeft zeer recent zijn eerste filialen op Belgische bodem geopend. De 

respondenten die bij dit netwerk zijn aangesloten konden enkel een eerste indruk over de 

begeleiding geven.  

De meeste respondenten die aangesloten zijn bij een franchisenetwerk (ruim 75 

procent) zijn tevreden over de begeleiding onder het franchisesysteem. Ze krijgen voldoende 

vrijheid bij hun handelen en kunnen toch terugvallen op de begeleiding indien ze dit nodig 

achten. Een van de respondenten verwoordde het zo: “Je krijgt een fiets met versnellingen 

maar je moet zelf wel trappen.”  

 

Toch zijn er ook respondenten (10 procent van de respondenten) die minder tevreden 

zijn over de begeleiding en vinden dat die soms stroef loopt. Ze vinden de begeleiding wel 

goed, maar onvoldoende. Of ze vinden dat er een goede groepscoaching plaatsvindt, maar 

eerder beperkte individuele coaching. Je moet als kantoorhouder zelf ook initiatieven blijven 

nemen.  

 

3.2.3 Controle en beloningen 
 

Kantoren die personeel in dienst hebben, moeten een controle- en beloningsstructuur 

voor dit personeel gaan bepalen. In dit gedeelte worden dan ook de vergoedingen voor 

werknemers van het vastgoedkantoor besproken. Maar eerst staan we nog even stil bij de 

controle van de klantentevredenheid. 
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3.2.3.1 Klantentevredenheid 
 

Iedere handelaar, iedere producent, iedere bedrijfsleider die vooruit wil met zijn zaak 

zal regelmatig moeten nagaan hoe het is gesteld met de tevredenheid van de klanten over de 

dienstverlening of het product. Daarom is het ook voor de makelaar noodzakelijk om naar de 

tevredenheid te peilen en de acties van het kantoor bij te sturen indien dit gewenst is.  

Uit het onderzoek blijkt dat zeventig procent van de makelaars de tevredenheid van 

hun klanten controleert. Dit betekent dus dat zeventig procent van de makelaars beseft dat het 

controleren van de tevredenheid over de dienstverlening van cruciaal belang is voor het 

voortbestaan van een organisatie. De overige dertig procent beseffen dit niet of zijn ervan 

overtuigd dat ze dit niet nodig hebben. Een deel van hen heeft wel een project klaarstaan om 

de tevredenheid van hun klanten te controleren. Het feit dat klanten terugkomen is voor hen 

een blijk van tevredenheid. 

 

De tevredenheid van klanten controleren kan op heel wat verschillende manieren. Er 

bestaan standaardprocedures waarbij iedere klant wordt onderworpen aan de controle. Op 

deze manier krijgt men een volledig beeld van de algemene tevredenheid. Daarnaast kan men 

gebruik maken van steekproefmethodes om slechts een deel van de klanten te onderwerpen 

aan de tevredenheidscontrole. Door gebruik te maken van een steekproef, krijgt men geen 

volledig beeld over de algemene tevredenheid, maar dit beeld kan wel worden benaderd.  

Men kan ervoor kiezen om een enquête uit te voeren of om gebruik te maken van een 

gestandaardiseerd programma. Nu bleek uit het onderzoek dat heel wat makelaars (66 procent 

van de respondenten) die de tevredenheid van hun klanten nagaan, geen officieel of 

systematisch onderzoek uitvoeren.  

Slechts een kleine tien procent beweert de tevredenheid te controleren via een 

gestandaardiseerd programma. Daarnaast is er 24 procent van de respondenten die gebruik 

maken van een enquête of evaluatieformulier bij de controle op klantentevredenheid. Het 

overgrote deel (66%) van de vastgoedmakelaars controleert dit op een andere manier. Veelal 

blijft het onderzoek beperkt tot opnemen van telefonisch contact of het voeren van een 

persoonlijk gesprek met de klant na de afhandeling van het dossier.  

Het uitvoeren van een tevredenheidscontrole alleen is niet voldoende. Het heeft niet 

veel zin om een controle uit te voeren zonder iets aan te vangen met de resultaten van het 

onderzoek. Als blijkt dat de klanten over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening 
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van het makelaarskantoor, dan weet de zaakvoerder dat hij zijn activiteiten kan verder zetten 

zoals voorheen.  

Stel nu echter dat blijkt dat de klanten minder tevreden tot ontevreden zijn over de 

aangeboden dienstverlening, dan moet de vastgoedmakelaar hieruit een conclusie trekken en 

zijn beleid aanpassen waar nodig. Indien de resultaten van het onderzoek worden genegeerd, 

dan zal dit op korte of lange termijn gevolgen hebben voor het makelaarskantoor.  

Uit het onderzoek komt naar voor dat ruim 80 procent van de respondenten de 

resultaten van de tevredenheidscontrole hanteert om hun acties bij te sturen. De overige 20 

procent gebruikt de resultaten van hun onderzoek helaas niet om hun activiteiten bij te 

sleutelen.  

Naast de controle van de klantentevredenheid is ook de evaluatie van de kwaliteit van 

de dienstverlening van groot belang. Tussen beide is er echter wel een verband. Een deel van 

de respondenten (22,5 procent) is er van overtuigd dat door de klanten op een persoonlijke 

manier te behandelen eventuele problemen snel kunnen worden aangepakt. Klanten die niet 

tevreden zijn over de dienstverlening van het vastgoedkantoor zullen dit volgens hen snel 

laten weten of laten opmerken.  

Sommigen (4,7 procent van de makelaars) proberen aan de hand van hun 

omzetevolutie of de evolutie van hun marktaandeel de kwaliteit van hun dienstverlening te 

meten. Indien hun omzet gedurende een bepaalde periode afnam kon dit te wijten zijn aan de 

afnemende kwaliteit van de dienstverlening. Omgekeerd is een toename van de omzet volgens 

hen deels toe te schrijven aan de goede kwaliteit van de dienstverlening.  

Andere makelaars (5,9 procent) hanteren een nog andere methode om de kwaliteit van 

de dienstverlening na te gaan. Door bijvoorbeeld wekelijks te vergaderen met alle 

medewerkers, de nauwe opvolging van de dossiers en het luisteren naar de opmerkingen van 

klanten kan men de kwaliteit proberen op peil te houden.  

Sommige makelaars (3,2 procent van de respondenten) laten na de afhandeling van 

een transactie een evaluatiedocument invullen door de klant. Op basis van deze resultaten 

wordt de dienstverlening bijgestuurd daar waar nodig. Anderen (6,3 procent) maken gebruik 

van steekproeven en enquêtes om klanten (kopers/huurders en verkopers/verhuurders) te 

contacteren en hen te peilen naar de kwaliteit van de dienstverlening van hun 

vastgoedkantoor.  

Eén van de respondenten houdt zijn kantoor bewust kleinschalig omdat hij gelooft dat 

kleine kantoren een betere dienstverlening en klantenopvolging hebben. Een andere 

respondent probeert de hoogste kwaliteit te bieden door zich eerder te profileren als 
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adviesverlener dan als verkoper. Hierbij probeert hij zo correct mogelijk de deontologische 

voorschriften op te volgen. Belangrijk is dat de potentiële koper of huurder voldoende en 

correct wordt geïnformeerd. Dit kan enkel bij geschoolde makelaars die eveneens de 

vervolmakingcursussen volgen. Een goede opleiding kan resulteren in kwaliteitsvolle 

dienstverlening. 

Andere respondenten daarentegen (tot 4,3 procent) zijn er dan weer van overtuigd dat 

zij geen kwaliteitscontrole behoeven omdat hun klanten “over het algemeen uiterst tevreden 

zijn”. Nog weer anderen (2 procent) beseffen dat hun kwaliteitscontrole niet voldoet en 

hebben dan ook plannen om deze controle bij te schaven en op punt te stellen.  

 

3.2.3.2 Controle en beloning van de werknemers 
 

De controle van de medewerkers kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In 

42 procent van de gevallen zijn de medewerkers gebonden aan objectieven die ze moeten 

realiseren. In elk van deze gevallen zijn de verkoopsmedewerkers gebonden aan vooraf 

bepaalde streefcijfers. In 1,6 procent van de gevallen is niet het individu gebonden door 

objecten, maar wordt het volledige team of kantoor een streefcijfer opgelegd.  

Ook bij de vergoedingssystemen bestaan verschillende mogelijkheden. Indien het 

enkel om administratief personeel (zuivere bedienden) gaat, zal men meestal een vaste 

maandelijkse wedde betalen aan deze personeelscategorie. Indien de werknemers zelf ook 

vastgoedmakelaars zijn en dus instaan voor het verkopen of verhuren van onroerende 

goederen, kan men een ander beloningssysteem opzetten voor hun vergoeding.  

De werkgever zou een deel van het loon (wedde) of zelfs het volledige loon variabel 

kunnen laten worden. Dit zou betekenen dat de werkgever een deel van het loon (wedde) dat 

hij uitbetaalt aan zijn personeel, zou kunnen laten afhangen van de geboekte resultaten of van 

de inzet van zijn medewerkers.  

 

De grafiek toont ons de verdeling van de verschillende gebruikte 

vergoedingsmethoden.  
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Figuur 14: Verdeling beloningssystemen  

 

 

De meest gebruikte beloningsstructuur blijkt de vaste maandelijkse vergoeding te zijn 

(45,5 procent). Op de tweede plaats komt de vergoeding die (deels) afhankelijk is van de 

geboekte resultaten (32,4 procent). Dit wil zeggen dat hoe meer transacties de werknemer kan 

afhandelen of mee helpt afhandelen, hoe meer deze medewerker zal kunnen verdienen.  

Sommige vastgoedmakelaars betalen hun medewerkers een vaste vergoeding en geven 

ze daarbovenop een bonus naargelang de resultaten. De respondenten die de categorie 

‘overige’ aanduidden (16 procent van de respondenten), betalen een verschillende vergoeding 

naargelang het type van de functie. Zij combineren dus de verschillende 

vergoedingsmethoden.  

De minst gebruikte structuur is de vergoeding die afhankelijk is van de inzet van de 

medewerker (ze wordt slechts in 6,1 procent van de gevallen toegepast). Deze vorm van 

vergoeding is moeilijk te realiseren. Eerst en vooral heeft men hierbij nood aan een duidelijke 

omschrijving van het begrip ‘inzet’. Eenmaal men duidelijk heeft omschreven wat men 

precies begrijpt onder ‘inzet’, blijkt dit ook nog eens moeilijk te meten of te kwantificeren. 

Daarom wordt deze beloningstechniek waarschijnlijk het minst toegepast.  

 

Bij 42 procent van de respondenten zijn de medewerkers gebonden aan objectieven die 

moeten worden gerealiseerd. Dit betekent dat op voorhand, bijvoorbeeld bij ieder begin van 

een nieuw jaar, een aantal doelstellingen worden overeengekomen waaraan de medewerker 

zich moet houden. Een deel van de vergoeding van de medewerker zou dan kunnen 

afhankelijk gemaakt worden van het realiseren van deze doelstellingen.  
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3.3 De kernprocessen 
 

3.3.1 Productcreatie 
 

De dienstverlening binnen de vastgoedsector is niet onderhevig aan continue 

wijzigingen. Het is niet zo dat men de klant steeds nieuwe diensten moet aanbieden om hen te 

overtuigen. De vastgoedmakelaar moet zijn klanten overtuigen door de kwaliteit van zijn 

bestaande dienstverlening.  

Toch kan de makelaar zijn dienstenaanbod uitbreiden om mee te stappen met de trend 

van de ‘one stop shopping’. Net zoals dit blijkt uit de literatuurstudie (Crowston en Wigand, 

1998; Zumpano et al., 2000).  

Hierbij zal de makelaar geen nieuwe diensten uitvinden, maar hij zal bestaande 

diensten zelf aanbieden. De vastgoedmakelaar zal moeten overwegen welke extra diensten hij 

in zijn portefeuille zal opnemen.  

Daarnaast zal hij moeten bepalen hoe de vergoeding voor deze extra diensten er zal 

uitzien. Hij kan ervoor kiezen om de vergoeding voor deze diensten te verrekenen in de 

commissie, of hij kan aparte vergoedingen vragen voor de losse diensten. De vragen in het 

onderzoek naar het dienstenaanbod werden reeds eerder behandeld. 

 

3.3.2 Productrealisatie 
 

In het model van de strategische logica omvat dit deel de productie, marketing, 

distributie en ondersteunende activiteiten. Naar de ‘productie’ van de dienstverlening van de 

makelaar werd in dit onderzoek niet gepeild. Het past niet binnen het bestek van dit eindwerk 

en waarschijnlijk zal iedere individuele makelaar zijn eigen werkingsmethode hebben 

waardoor het onmogelijk wordt om daarvan een beeld te schetsen. 

Toch kunnen we nog enkele andere zaken vermelden. De marketing bij de 

vastgoedmakelaars is gelijk aan de publiciteit die men maakt om het aanbod van onroerende 

goederen en het eigen kantoor kenbaar te maken bij het publiek. Daartoe hebben de 

vastgoedmakelaars vele verschillende mogelijkheden.  

Traditioneel  worden de onroerende goederen die de vastgoedmakelaar in zijn 

portefeuille heeft, geafficheerd aan de ruiten van het kantoor. Op die manier kunnen 

geïnteresseerde voorbijgangers een kijkje nemen en eventueel eens binnenstappen indien ze 

een pand gevonden hebben dat hun voorkeur wegdraagt.  
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Daarnaast zijn er de vele media die makelaars kunnen aanspreken om hun aanbod 

bekend te maken. Zo zijn er de verschillende kranten met een uiteenlopend bereik en 

variërende oplagen. Voorbeelden zijn de lokale kranten, nationale kranten en de 

gespecialiseerde bladen die vaak huis aan huis worden verdeeld. Er is ook de mogelijkheid 

om het aanbod bekend te maken via het Internet. Bepaalde vastgoedkantoren sturen 

gepersonaliseerde mailings naar geïnteresseerden die zich hiervoor inschreven. Er zijn zelfs 

makelaars die hun aanbod via televisiespotjes op de regionale televisiezenders (‘Dag–TV’) 

aan het publiek kenbaar maken.  

De vastgoedmakelaar kan ook het onroerend goed zelf in de kijker plaatsen door er 

grote affiches en borden te bevestigen die duidelijk maken dat het goed op de markt wordt 

aangeboden. Sommige kantoren (1,2 procent van de respondenten) geven een eigen 

vastgoedmagazine uit of doen dit in samenwerking met andere kantoren. Voor meer 

exclusieve panden worden zelfs heuse brochures (bij 15 procent van de respondenten) 

opgesteld, waarbij het volledige onroerend goed grondig wordt beschreven en in beeld 

gebracht. 

 

Uit het onderzoek komt naar voor dat op de woonmarkt vooral het Internet een 

belangrijk medium is geworden voor het promoten van de portefeuille. 89,3 van de makelaars 

gebruiken vooral deze methode om hun aanbod in de kijker te plaatsen. Op de tweede plaats 

(70 procent) komen de meer traditionele ‘Te koop’-borden die worden aangebracht aan het 

onroerend goed zelf. En de derde belangrijkste manier (52,2 procent) om het aanbod bekend 

te maken bij het publiek blijkt de affichering aan de ruiten van het vastgoedkantoor. De tabel 

heeft een overzicht van de meest gebruikte media om het aanbod in portefeuille kenbaar te 

maken. 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Vooral via Internet 226 89,3% 

Vooral via ‘Te Koop-borden’ 177 70,0% 

Vooral via affichering(aan de ruiten van het kantoor) 132 52,2% 

Vooral via huis-aan-huisbladen 116 45,8% 

Vooral via brochures 38 15,0% 

Overige 31 12,3% 
Tabel 2: Verdeling publiciteitsmedia (aanbod) 
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De meeste vastgoedmakelaars (ruim 95 procent van de makelaars) beperken zich 

echter niet tot één enkel medium om hun aanbod te promoten. Ze proberen zoveel mogelijk 

middelen aan te wenden. Hoe meer hun aanbod in de kijker staat, hoe groter de kans op het 

voltooien van een transactie. We moeten wel rekening houden met het feit dat het 

bekendmaken van de onroerende goederen die men in portefeuille houdt, ook een 

kostenplaatje heeft.  

Hoe meer middelen er worden aangewend, hoe groter de totale kost wordt. Daarom 

zijn er ook wat makelaars (3,6 procent) die rekenen op de fluisterreclame door de ‘mensen in 

de straat’. Dit is de goedkoopste vorm van reclame en ook een heel efficiënte manier om een 

onroerend goed te promoten. 

 

Naast het bekend maken van het aanbod dat de makelaar in zijn portefeuille heeft, kan 

ook reclame worden gemaakt voor het makelaarskantoor zelf. Ook voor deze vorm van 

reclame zijn er verschillende mogelijkheden. Opnieuw kan de makelaar een advertentie 

plaatsen in een krant of tijdschrift om de aandacht te trekken van geïnteresseerden.  

De ‘Te koop’-borden zijn voor deze vorm van reclame eveneens bruikbaar, al is er wel 

gevaar voor misbruik. Zo zouden borden en affiches kunnen worden aangebracht op 

onroerende goederen die helemaal niet te huur of te koop worden aangeboden. Dit is een 

vorm van misleidende reclame en is dan ook wettelijk verboden.  

 

Een compleet andere manier om een kantoor te promoten is het sponsoren van lokale 

evenementen. Deze methode is zeer geschikt voor makelaars die actief zijn op de markt voor 

het residentieel onroerend goed, omdat we eerder al merkten dat vastgoedkantoren hun 

klanten vooral lokaal moeten aanspreken. Vooral personen uit eigen gemeente en de 

omliggende gemeenten zullen bij de vastgoedmakelaar komen aankloppen.  

Het heeft dan ook niet veel zin om buiten deze omgeving het kantoor te gaan 

promoten, tenzij het echt de bedoeling is van de zaakvoerder om het kantoor op nieuwe 

markten te lanceren.  

De sponsoring van lokale evenementen is een techniek die echter alleen bruikbaar is 

voor het promoten van een kantoor op zich. Het is in de praktijk moeilijk realiseerbaar om de 

onroerende goederen in portefeuille op deze manier voor te stellen aan het publiek.  

Het uitgeven van een eigen vastgoedmagazine of vouwfolder is een ideale manier om 

tegelijkertijd het kantoor en het aanbod voor te stellen. Vanzelfsprekend is deze methode niet 

goedkoop en moet de oplage voldoende hoog zijn om resultaten te kunnen boeken.  
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Bouwpromotoren die eveneens vastgoed aanbieden, hebben het voordeel dat ze aan de 

werven die in opbouw zijn grote panelen kunnen plaatsen die onmiddellijk ook de 

vastgoedactiviteiten van het kantoor kunnen voorstellen.  

Eén van de respondenten zet zijn kantoor in de kijker door de naam van het kantoor 

aan te brengen op de firmawagens waarmee de medewerkers rondrijden. Op deze manier kan 

er overal waar men komt reclame worden gemaakt.  

De tabel toont ons de verdeling van de methoden waarop vastgoedmakelaars hun eigen 

kantoor promoten. 

 

Antwoord Aantal  Percentage 

Via eigen webpagina 194 76,7% 

Via de ‘Te Koop-borden’ 180 71,1% 

Adverteren in (lokale) nieuwsbladen 147 58,1% 

Via huis-aan-huisbladen 120 47,4% 

Via sponsoring van lokale evenementen 84 33,2% 

Via gespecialiseerde vakbladen 69 27,3% 

Overige 27 10,7% 
Tabel 3: Verdeling publiciteitsmedia (kantoor) 

 

3.3.3 ‘Stakeholder’ ontwikkeling  
 

Net zoals andere organisaties moeten ook de vastgoedmakelaars de relaties met hun 

‘stakeholders’ of belangengroepen onderhouden. In dit gedeelte komen deze relaties aan bod. 

De relaties met klanten moeten goed worden opgevolgd. Hierbij is het lange 

termijnaspect uitermate belangrijk. De klanten zijn immers verantwoordelijk voor de 

inkomsten van de makelaar. De controle van de klantentevredenheid die bij 70 procent van de 

makelaars voorkwam, werd reeds eerder behandeld en zal hier dus niet worden herhaald. 

De leveranciers van de vastgoedmakelaars zijn in feite de verkopers en verhuurders 

van onroerende goederen. Zij zorgen ervoor dat de makelaar onroerende goederen in zijn 

portefeuille kan opnemen en aanbieden aan geïnteresseerde kopers of huurders. Een 

vastgoedkantoor heeft in die betekenis dus geen leveranciers, omdat het ook klanten van het 

kantoor betreft. De relaties met deze klanten moeten op een gelijkaardige manier worden 

behandeld als hiervoor. 
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De relatie met werknemers van een makelaar moeten eveneens goed worden 

opgevolgd. De controle- en vergoedingssystemen moeten deze relaties in de hand houden en 

bevorderen. Daarnaast moeten de medewerkers echter ook de mogelijkheid krijgen om hun 

‘zegje’ te doen binnen de organisatie. In het onderzoek werd naar deze mogelijkheid gepeild. 

Bij 95 procent van de respondenten hebben de medewerkers de mogelijkheid om een 

persoonlijke bijdrage te leveren aan hun organisatie. Ze kunnen bijvoorbeeld voorstellen ter 

verbetering aanbrengen die ook worden in acht genomen. 

 

3.3.4 Transformatie 
 

In dit gedeelte komen de processen voor die de werking van de organisatie kunnen 

wijzigen. De evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening is hierbij van belang. Deze 

kwaliteitscontrole moet worden onderscheiden van de controle van klantentevredenheid, 

hoewel er toch enige overeenkomsten zijn. Een voorbeeld van een transformatieproces dat 

ook binnen de vastgoedmakelaardij kan worden toegepast, is: ‘Total Quality Management’ 

(totale kwaliteitszorg). We vonden dit ook terug in de literatuurstudie bij Isakson en Spencer 

(2000). 

Een vastgoedmakelaar moet de kwaliteit van zijn dienstverlening regelmatig nagaan 

om te zien of die wel aan de vooropgestelde verwachtingen voldoet. Immers een kantoor 

waarvan de dienstverlening aan zekere kwalitatieve normen voldoet zal daar op langere 

termijn meer voordelen uit kunnen halen. 85,4 procent van de respondenten evalueert dan ook 

op regelmatige basis de kwaliteit van zijn dienstverlening.  

En in ruim 65 procent van de gevallen verloopt de kwaliteitscontrole in samenwerking 

met de medewerkers. Aangezien ook zij medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de 

dienstverlening lijkt dit vrij normaal.  

Niet alle vastgoedmakelaars echter evalueren de kwaliteit van hun dienstverlening op 

een officiële manier. Bijna twintig procent (19,6 %) van de makelaars die de vragenlijst 

invulden beweert bij de kwaliteitscontrole gebruik te maken van een gestandaardiseerd 

kwaliteitszorgprogramma. Tachtig procent van de makelaars die de kwaliteit evalueren, doen 

dit aan de hand van een andere methode.  

De kwaliteit bij de makelaars die zijn aangesloten bij een franchisenetwerk (12 

procent), wordt door de franchisegever geëvalueerd en regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt 

volgens de respondenten in de meeste gevallen (ruim 70 procent) gebruik gemaakt van een 

gestandaardiseerd kwaliteitszorgprogramma.  
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Vanaf hier behandelen we vragen die werden opgenomen in de vragenlijst, maar die 

geen betrekking meer hebben op het model van de strategische logica.  

 

3.4 Concurrentieverhoudingen 
 

Een groot deel van de strategieën van organisaties heeft betrekking op de concurrentie 

waarmee de organisatie te maken krijgt. Daarom krijgen in dit deel de verhoudingen tussen de 

vastgoedmakelaars en hun concurrenten aandacht.  

Een eerste opmerking die we kunnen maken is het feit dat niet enkel 

vastgoedmakelaars concurrenten van elkaar zijn. We moeten eveneens rekening houden met 

het feit dat de particulier zelf in staat is om een concurrent te worden van de 

vastgoedmakelaar. Het vraagt immers niet veel moeite om een onroerend goed via het Internet 

te koop of te huur aan te bieden aan het grote publiek.  

Particulieren die slechte ervaringen hebben overgehouden aan het werken met een 

vastgoedmakelaar, zullen sneller geneigd zijn om zelf het initiatief te nemen. Toch zal deze 

vorm van concurrentie volgens de respondenten geen hoge toppen scheren aangezien de 

verhandeling van onroerende goederen een steeds complexere materie wordt die niet zomaar 

kan worden afgewerkt. Veel concurrentie van de particulier moet een makelaar dan ook niet 

verwachten, maar hij mag het niet uit het oog verliezen.  

 

3.4.1 Positionering van de concurrentie 
 

We zagen bij het begin van het onderzoek dat de meeste makelaars hun klanten halen 

uit de eigen gemeente of direct omliggende gemeenten. We kunnen nu dezelfde vraag stellen 

met betrekking tot de situering van de concurrenten van het makelaarskantoor.  

Opnieuw merken we op dat de meeste concurrenten zich in de directe omgeving van 

het kantoor situeert. 60,1 procent van de respondenten die actief zijn op de markt van het 

residentieel onroerend goed, beweert dat de grootste concurrenten van hun kantoor zich in de 

eigen gemeente bevinden. 33,2 procent van de makelaars hebben hun grootste concurrenten in 

de omliggende gemeenten en minder dan zeven procent (6,7%) verklaart dat de grootste 

concurrentie afkomstig is van buiten de directe omgeving van hun kantoor.  

We kunnen besluiten dat de woonmarkt binnen de vastgoedsector een zeer lokaal 

karakter heeft. Aangezien de meeste klanten én de grootste concurrenten zich in de directe 

omgeving van het makelaarskantoor bevinden.  
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Op de markt van het commercieel of bedrijfsonroerend goed krijgen we opnieuw een 

ander beeld. Daar beweert de helft (exact 50 procent) van de respondenten dat hun grootste 

concurrenten zich buiten de directe omgeving van hun kantoor bevinden. Iets meer dan een 

kwart (27,8 procent) daarentegen verklaart dat hun grootste concurrenten zich in eigen 

gemeente bevinden. Op de markt van het bedrijfsonroerend goed speelt het lokale aspect dus 

een minder belangrijke rol, zoals we al eerder in dit werk konden lezen.  

 

3.4.2 Druk van de concurrentie 
 

Ruim zestig procent (62,8 procent) van de makelaars beweert daarnaast een grote druk 

van de concurrentie te ondervinden. Bijna tachtig procent van de makelaars (77,9 procent) die 

de vragenlijst hebben beantwoord, ondervond een toenemende druk van de concurrentie de 

afgelopen vijf jaar.  

Deze toenemende druk zou kunnen te maken hebben met de toenemende prijzen op de 

vastgoedmarkt. De redenering verloopt als volgt. Een beperkter aanbod van onroerende 

goederen leidt tot stijgende prijzen bij eenzelfde of zelfs toenemende vraag. Stijgende 

vastgoedprijzen zet de niet-actieve vastgoedmakelaars aan om hun vastgoedactiviteiten toch 

uit te oefenen. Dit leidt tot een toename van het aantal vastgoedmakelaars op de markt. Door 

dat er echter steeds minder onroerende goederen op de markt beschikbaar komen, moeten de 

vastgoedmakelaars een grotere moeite doen om de eigenaars voor zich te winnen. Grotere 

moeite leidt tot grotere concurrentiële druk. 

 

3.4.3 Houding ten opzichte van de concurrentie 
 

Daarna werd in de vragenlijst gepeild naar wat de vastgoedmakelaars van de 

concurrentie op de markt vonden. Heel wat makelaars (11,5 procent) zijn overtuigd dat de 

concurrentie positief en gezond is voor de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Ze hebben er 

geen probleem mee om samen actief te blijven op dezelfde markt.  

Het is niet de bedoeling om elkaar het vuur aan de schenen te leggen. De meeste 

makelaars (42,7 procent van de respondenten) hebben geen behoefte om hun grootste 

concurrenten uit te schakelen. Het heeft weinig zin om veel energie te stoppen in de 

uitschakeling, het is beter om energie te stoppen in de dienstverlening.  

De vastgoedmakelaars moeten zich proberen van hun concurrenten te onderscheiden 

op basis van de kwaliteit van hun dienstverlening en niet zozeer via prijsconcurrentie. Als 
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men er in slaagt om zich van de concurrentie te differentiëren, zal men automatisch minder 

druk ondervinden van die concurrenten. Wie de beste dienstverlening biedt, heeft meer 

kansen.  

Uiteindelijk zal de klant de meest geloofwaardige makelaars gaan selecteren. De 

overigen zullen uit de markt worden gedreven, kwaliteit zal overwinnen. Sommige 

respondenten (1,6 procent) gebruiken zelfs de term “concullega’s” om aan te tonen dat ze ook 

collegiaal met hun concurrenten kunnen omgaan.  

 

Een voorwaarde is wel dat er op een deontologisch correcte manier wordt gehandeld. 

De vastgoedmarkt is groot genoeg voor eerlijke makelaars. Het is opvallend dat deze 

uitspraak regelmatig in de antwoorden terugkeert.  

Eén van de respondenten verwoordt het zo: “er is steeds een natuurlijke selectie: er 

zijn namelijk zeer veel makelaars op de markt die niet met de juiste bedoelingen op de markt 

actief zijn. Wat betreft de ‘waardige concurrentie’: ik denk dat we naast elkaar kunnen blijven 

bestaan en ook kunnen samenwerken.”  

Deze makelaar is net zoals een aantal van zijn collega’s (21,3 procent!) overtuigd dat 

er nog teveel ‘cowboys’ op de markt actief zijn die er oneerlijke praktijken op na houden en 

de beroepstitel niet waard zijn. Deze vastgoedmakelaars drijven de prijzen op de 

vastgoedmarkt de hoogte in en ze nemen het niet altijd even nauw met de deontologie. 

Het is waarschijnlijk deze categorie van makelaars die wordt geviseerd door de 

consumentenorganisatie Test-Aankoop, waar eerder reeds melding van werd gemaakt. 

Sommigen pleiten voor een strengere controle door het beroepsinstituut. Die makelaars die de 

deontologie niet volgen en hun beroep oneer aandoen, zouden uit de markt moeten worden 

gehaald. Er is dringend nood aan een leidinggevende makelaarsorganisatie die de ‘cowboys’ 

op de vingers kan tikken.  

 

3.4.4 Samenwerkingsvormen 
 

Co-exclusiviteit wordt door de vastgoedmakelaars (in 66,4 procent van de gevallen) 

liefst zoveel mogelijk vermeden. Vele makelaars ervaren deze manier van werken als niet 

bevorderlijk. Blijkbaar verloopt de samenwerking tussen de verschillende makelaars die 

worden ingezet dan niet zo vlot.  

Anderen (1,4 procent) dan weer, verhogen hun commissiepercentage indien de klant 

meerdere vastgoedmakelaars wenst in te schakelen. Sommigen (2,1 procent van de 
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respondenten) vragen in het geval er meerdere makelaars worden ingeschakeld om de 

gemaakte kosten te delen na het afhandelen van de transactie.  

Toch zijn er makelaars (11,9 procent) die uiteindelijk zelf een collega aanspreken om 

het onroerend goed ook in hun portefeuille te laten opnemen. Maar dit hangt dan wel af van 

het type onroerend goed dat op de markt wordt gebracht. Bij onroerende goederen uit de 

hogere prijsklassen komt co-exclusiviteit meer voor (2,8 procent) dan bij andere types 

onroerend goed. En dit omdat een onroerend goed uit een hogere prijsklasse over het 

algemeen minder gemakkelijk verkocht raakt dan een ander type onroerend goed. 

Eén respondent laat zelfs steeds toe dat er meerdere vastgoedmakelaars worden 

ingeschakeld omdat hij tegen de exclusiviteit is.  

 

Op de markt van het commercieel of bedrijfsonroerend goed is exclusiviteit zelfs 

ongebruikelijk. Op deze markt lijkt samenwerking de boodschap (volgens 72,2 procent van de 

respondenten). Samenwerking is essentieel om de klanten van dienst te zijn. Om aan de 

wensen van de klant te kunnen voldoen moeten de makelaars vaak te rade gaan bij één van 

hun collega’s. De uitwisseling van informatie verloopt het vlotst wanneer men op een 

collegiale manier met de overige makelaars kan omgaan.  

 

Er volgt zeker en vast een concentratiebeweging in de sector. Kleinere kantoren zullen 

moeten samen gaan of zich aansluiten bij een grotere groep. Men zal in de toekomst tot een 

betere samenwerking moeten komen, consolidatie zou een interessante en logische stap 

kunnen zijn.  

Een van de makelaars die de enquête invulden, verwoordt het zo: “If you can't beat 

them, join them.” Toch zouden vele kantoorhouders (66,4 procent) liever alleen blijven en 

eventuele samenwerking zolang mogelijk willen vermijden. Enkel als het niet anders meer 

kan zijn ze bereid om samen te gaan werken, maar dan alleen met de betrouwbare en eerlijke 

collega’s.  

 

Uit de antwoorden blijkt ook dat specialisatie een oplossing kan bieden om in de 

toekomst actief te kunnen blijven zonder al te veel druk van de concurrentie. Door een 

bepaalde niche uit te kiezen en zich hierin te specialiseren kan men zich van de andere 

makelaars onderscheiden. Volgens sommige respondenten (1,6 procent) hebben kleinere 

kantoren het voordeel dat ze een meer persoonlijke dienstverlening en service kunnen leveren 
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dan grotere kantoren. En aangezien een persoonlijke begeleiding van belang zal blijven in de 

toekomst zullen kleinere kantoren hieruit voordeel kunnen halen.  

 

Hoewel weinig kantoorhouders staan te popelen om met hun collega-makelaars samen 

te werken, is er nu reeds sprake van beroep doen op het aanbod dat anderen in hun 

portefeuille hebben. Meer dan zeventig procent van de respondenten (71,1 procent) doet soms 

een beroep op het aanbod van collega’s of van andere kantoren om hun klanten sneller te 

kunnen verhelpen. De makelaars die aangesloten zijn bij een franchisenetwerk, behoren 

automatisch tot deze groep respondenten. Doordat ze toegang hebben tot een intern netwerk 

kunnen ze steeds een beroep doen op het aanbod van hun collega’s.  

 

Daarnaast beweert vijftig procent (49,8%) van de makelaars dat ze ook andere 

samenwerkingsvormen onderhouden met hun collega’s. Deze samenwerking kan van heel 

uiteenlopende aard zijn. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is VIEW. Dit 

letterwoord staat voor Verenigde Immobiliën en Woonkantoren. Het is een 

samenwerkingsverband van onafhankelijke en dynamische vastgoedmakelaars verspreid over 

Vlaanderen. Eigenlijk is het vooral verspreid over Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg. 

Via de ‘viewdatabank’ wordt het aanbod van aangesloten makelaars op een permanente 

manier uitgewisseld. Volgens de website zijn er ruim 35 makelaars aangesloten bij VIEW 

(VIEW, 2005). Ze zijn gebonden aan de strenge deontologie die werd opgesteld door de 

vereniging zelf.  

Er zijn ook andere vormen van samenwerking tussen de vastgoedmakelaars. Wanneer 

het bij de transactie een onroerend goed betreft dat ver uit de buurt van het vastgoedkantoor 

gelegen is, kan een makelaar beroep doen op de diensten van een plaatselijke collega. 

Volgens 3,6 procent van de respondenten leidt samenwerking tot het verdelen van de 

commissie die verschuldigd is bij de afhandeling van de transactie.  

Bij nieuwe projecten (bijvoorbeeld een appartementsgebouw) kunnen twee of 

meerdere agentschappen worden ingeschakeld en dan wordt de commissie onder deze 

vastgoedmakelaars verdeeld. Daarnaast leidt de samenwerking vaak tot co-exclusiviteit, 

waarbij de makelaars samen het alleenrecht hebben op het verkopen of verhuren van een 

onroerend goed.  

Een andere vorm van samenwerking kan leiden tot gezamenlijke publiciteit. Zo zijn er 

in groot Gent een zevental makelaars (concurrenten) die enkele jaren terug samen een krantje 
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begonnen te publiceren met een oplage van 170.000 exemplaren. Door samen te werken 

kunnen ze een deel van de publiciteitskosten drukken.  

Andere respondenten (2 procent) hebben weinig positieve ervaringen aan de 

samenwerking met andere vastgoedmakelaars. Soms wordt na veel inzet de commissie niet 

gedeeld en dit leidt tot ongenoegen bij de makelaars die zich bedrogen voelen. Opnieuw lijkt 

er nood aan strengere controles en regelgeving op dit gebied.  

 

3.5 Analyse van de performantie 
 

3.5.1 Omzet- en winstevolutie 
 

De prestaties van de vastgoedmarkt kunnen worden geëvalueerd aan de hand van 

omzet- en winstcijfers. In het onderzoek werd nagevraagd hoe de omzet en de winst van de 

vastgoedkantoren de afgelopen vijf jaar was geëvolueerd. Ruim tachtig procent van de 

respondenten die actief zijn op de markt van het residentieel onroerend goed, beweert dat de 

omzet van hun vastgoedkantoor de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Net iets meer dan vijf 

procent van de makelaars geeft toe dat hun omzet is gedaald gedurende de afgelopen vijf jaar. 

Bij de overige respondenten (13,9 procent) bleef de omzet gelijk. 

 

 
Figuur 15: Omzet- en winstevolutie woonmarkt 

 

We merken een identieke trend bij de winstcijfers. Bijna 78 procent van de makelaars 

beweert dat hun winst is gestegen de afgelopen vijf jaar. Ongeveer vijf procent van de 

respondenten verklaart dat hun winstcijfers zijn afgenomen gedurende de vijf voorbije jaren. 

Bij 17 procent van de vastgoedmakelaars bleef de winst stabiel.  
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Als we die cijfers nu eens grondiger bekijken komen we tot het volgende. De 

respondenten met een afgenomen omzet ondervinden allemaal een grote druk van de 

concurrentie. De meeste onder hen (net geen 82 procent) ondervonden zelfs een toenemende 

druk van de concurrentie de afgelopen vijf jaar.  

Toch vinden deze respondenten dat gezonde concurrentie mogelijk moet zijn en dat ze 

gerust naast hun concurrenten kunnen blijven bestaan. Voor de toekomst zien zij een nood 

aan samenwerking met hun collega-makelaars. Maar concrete toekomstplannen hebben ze 

niet op stapel staan. 

 De kantoren die met een afnemende omzet te maken hadden, hebben slechts een 

matige kwaliteitscontrole van hun dienstverlening. Ze gaan ook niet allemaal de tevredenheid 

van hun klanten na. Nochtans is klantentevredenheid een belangrijke factor voor de 

overleefbaarheid op langere termijn. En als men wil actief blijven op de vastgoedmarkt, zal 

men voldoende omzet moeten genereren.  

Een dalende omzet is niet problematisch indien men de oorzaak ervan kent en indien 

men weet hoe men het tij moet keren. De vastgoedmakelaars zullen hun strategie 

vermoedelijk moeten bijstellen. Ze zijn er van overtuigd dat ze hun aanpak zullen moeten 

wijzigen om in de toekomst actief te kunnen blijven op de woonmarkt binnen de 

vastgoedsector.  

 

Ook de vastgoedmakelaars die de afgelopen vijf jaren te maken kregen met een 

afnemende winst, ondervinden een grote druk van de concurrentie. Deze respondenten zijn er 

van overtuigd dat het mogelijk is om naast de concurrentie te blijven bestaan, indien die 

makelaars op een eerlijke en correcte manier handelen.  

Bovendien merken we dat een afnemende omzet niet noodzakelijk betekent dat de 

winst eveneens afneemt. Toch komt een stijgende omzet en afnemende winst niet samen voor. 

Een deel van de respondenten die met afnemende winst te maken kregen, controleren de 

kwaliteit van hun dienstverlening (in 72,7 procent van de gevallen). Ook de controle van de 

klantentevredenheid wordt door een deel van hen niet uit het oog verloren (45,5 procent van 

de respondenten). Slechts twee respondenten die met een afnemende winst werden 

geconfronteerd denken dat ze hun aanpak niet zullen moeten wijzigen om in de toekomst 

actief te kunnen blijven binnen de vastgoedsector.  

 

Op de markt van het commercieel of bedrijfsonroerend goed is de omzet bij bijna drie 

vierden van de respondenten toegenomen de afgelopen vijf jaren. Slechts één respondent die 
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vooral op deze markt actief is, geeft toe dat zijn omzet is gedaald gedurende diezelfde 

periode. Bij de overige makelaars bleef de omzet stabiel.  

 

Als we de winstcijfers op de markt voor het bedrijfsonroerend goed bekijken merken 

we een iets verschillende trend. Bij slechts de helft van de vastgoedmakelaars nam de winst 

toe de afgelopen vijf jaren. Opnieuw is er één respondent die te maken kreeg met een 

afnemende winst. En bij de rest bleef de winst gedurende de vijf voorbije jaren gelijk.  

 

 
Figuur 16: Omzet- en winstevolutie bedrijfsmarkt 

 

Op het eerste zicht blijkt de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed 

minder rendabel te zijn dan de woonmarkt. Op de woonmarkt zijn er relatief gezien immers 

meer kantoren met een stijgende winst over een zelfde periode.  

 

Als we specifiek kijken naar de makelaarskantoren die aangesloten zijn bij een 

franchisenetwerk, dan merken we het volgende. Bij 96,7 procent van hen is de omzet 

toegenomen de afgelopen vijf jaar. Als we de evolutie van de winstcijfers bij deze kantoren 

bekijken, dan merken we dezelfde trend. Ook hier is bij 96,7 procent de winst toegenomen de 

voorbije vijf jaar. Blijkbaar is het zich aansluiten bij een franchiseketen voor een 

vastgoedmakelaar een positief gegeven.  

 

3.5.2 Kostenstructuur 
 

Als we de prestaties van de vastgoedkantoren willen nagaan, moet ook de kostenzijde 

onder de loep worden genomen. Binnen de vastgoedsector is er een zekere vaste 
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kostenstructuur te ontdekken. In het onderzoek werd gepeild naar wat de drie grootste 

kostensoorten waren voor het kantoor van de respondenten.  

 

Daarbij kon men kiezen uit een aantal kostensoorten. De huisvestingskosten slaan op 

de kosten die men maakt om het kantoor onder te brengen, om de makelaar en zijn 

medewerkers een comfortabele werkomgeving te kunnen geven en om de klanten op een 

deftige manier te kunnen ontvangen.  

De arbeidskosten zijn de vergoedingen voor de makelaar en zijn medewerkers. 

Meestal zal het gaan om maandelijkse wedden met daarbovenop een eventuele bonus 

afhankelijk van de geboekte resultaten. Meestal wegen deze kosten zwaar door omdat de 

organisatie enkel draait op de hoofdarbeid die het personeel levert; een vastgoedkantoor is 

geen productiebedrijf.  

De kosten voor automatisering zijn de kosten die men maakt om de moderne 

communicatiemiddelen toe te passen op het kantoor. Het gaat om een Internetaansluiting, de 

aankoop van hardware, software en andere computertoepassingen, het opzetten van een 

website en dergelijke meer.  

De publiciteitskosten of promotiekosten zijn alle gemaakte kosten om het aanbod 

kenbaar te maken als ook om het kantoor in de kijker te plaatsen. Het zijn bijvoorbeeld de 

drukkosten van advertenties in kranten of tijdschriften.  

Alle reiskosten worden ondergebracht in de categorie auto’s. Het zijn de kosten die 

men maakt om klanten te bezoeken of om een onroerend goed te bezichtigen, eventueel 

samen met geïnteresseerde kopers of huurders.  

 

De volgende figuur toont ons de verdeling van de verschillende kostensoorten die voor 

de Vlaamse vastgoedmakelaars het meest van belang zijn. 
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Figuur 17: Verdeling kostensoorten 

 

Uit het onderzoek bleek dat de publiciteitskosten en promotiekosten de grootste 

kostensoort (88,9) vormen binnen de vastgoedsector. Blijkbaar worden veel middelen 

aangewend om het aanbod in hun portefeuille te promoten of het kantoor zelf in de kijker te 

plaatsen. Eén van de respondenten beweert zelfs dat de advertentiekosten voor zijn aanbod en 

kantoor exponentieel toenemen.  

De tweede grootste kostensoort is de arbeid (60,5 procent). In feite vormt deze 

arbeidskost een vergoeding voor de tijd die wordt gespendeerd aan de afhandeling van een 

bepaalde transactie. Hoe meer uren een bepaalde medewerker stopt in een bepaald dossier, 

hoe hoger de arbeidskost en hoe lager de gerealiseerde winst zal zijn voor dat bepaalde 

dossier. De tijd speelt dus ook voor de vastgoedmakelaar een grote rol.  

De derde grootste kostensoort is de automatiseringskost (44,3 procent). De 

investeringen in communicatiemiddelen en moderne technologie zijn een zware last voor een 

individueel kantoor, maar deze investeringen kunnen zorgen voor een hogere efficiëntie. Deze 

hogere efficiëntie vertaalt zich op zijn beurt in tijdswinst en dat betekent een besparing op 

arbeidskosten. Men moet dus steeds de twee zijden van het plaatje bekijken en nadelen 

afwegen ten opzichte van de voordelen.  

Daarnaast zijn er de huisvestingskosten, auto’s en representatieve kosten. De 

huisvestingskosten wegen ongeveer even zwaar (43,1 procent) door voor een individueel 
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kantoor als de automatiseringskosten. Bij de categorie ‘overige kosten’ vinden we een 

verzameling van kostensoorten.  

Vastgoedmakelaars die zijn aangesloten bij een franchisenetwerk moeten instapgelden 

en bijdragen betalen. Bij deze categorie van makelaars valt trouwens op dat 100 procent er 

van overtuigd is dat de promotie en publiciteitskosten de grootste kostensoort vormen. Op de 

tweede plaats komt bij hen ook de arbeidskosten (73,3 procent).  

De individuele, onafhankelijke makelaars moeten zich laten bijscholen en deze 

opleidingen kosten natuurlijk ook geld. Daarnaast zijn er de administratieve kosten zoals 

telefoonrekeningen en post.  

 

3.6 Toekomstvisies en –plannen 
 
3.6.1 Mogelijke toekomstige wendingen binnen de vastgoedmakelaardij 

 

Als we strategieën van de makelaars willen bekijken kunnen we niet anders dan hun 

toekomstvisie gaan navragen. Iedere organisatie zal dit toekomstperspectief in haar strategie 

opnemen. Het stelt haar in de mogelijkheid om vooropgestelde objectieven te gaan realiseren. 

In het onderzoek werd gevraagd hoe een toekomstig succesvol makelaarskantoor eruit ziet.  

In feite kan ‘succes’ verschillende ladingen dekken. Enerzijds kan succes betrekking 

hebben op de winstcijfers en anderzijds op de tevredenheid van klanten en het overleven op 

langere termijn. In dit opzicht zal de agressieve aanpak tot een meer rendabel of winstgevend 

kantoor leiden en zal de correcte en persoonlijke aanpak leiden tot meer tevreden klanten en 

het overleven van het kantoor op langere termijn.  

Volgens sommigen (9,1 procent) zal een succesvol makelaarskantoor zich in de 

toekomst specialiseren in een bepaalde niche. Het blijft onmogelijk om alle diensten aan te 

bieden. Door zich op een bepaald marktsegment te gaan concentreren kan men beter en 

sneller inspelen op de evoluties binnen dit segment en toch een langetermijnvisie 

onderhouden. Daarbij komt dat men moet streven naar de hoogste kwaliteit van de 

dienstverlening. De makelaars zullen daarbij ook de moderne mediatoepassingen moeten 

opvolgen om succesvol te blijven.  

Wat nu reeds geldt om succesvol te zijn, zal ook in de toekomst vereist zijn om 

succesvol te blijven. Het gaat onder meer om de volgende zaken. Het personeel dat in dienst 

is van het vastgoedkantoor moet vakkundig en professioneel, betrouwbaar en sociaalvaardig 
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voor de dag komen. De medewerkers moeten bereid zijn om zich voor 100% in te zetten voor 

hun opdrachtgevers, het team moet elkaar aanvullen en bijsturen waar nodig. De makelaar en 

zijn medewerkers zullen zich flexibel en dynamisch moeten opstellen om zich steeds aan de 

wijzigende omstandigheden aan te passen en het kantoor moet een snelle en verzorgde service 

leveren. Zo zal men ook bereikbaar moeten zijn voor bepaalde klanten buiten de kantooruren 

en tijdens het weekend.  

 

Het persoonlijke karakter van de transactie mag zeker niet uit het oog worden 

verloren, de makelaar zal de klant van a tot z moeten begeleiden. Volgens 20,9 procent van de 

respondenten zal dit in de toekomst zeer zeker van belang zijn. De klanten van de makelaar 

zullen steeds op een persoonlijke manier benaderd en behandeld willen worden. De 

vastgoedmakelaar zal zich moeten kunnen inleven in de situatie van zijn klanten; het gaat 

immers om een transactie met verstrekkende gevolgen.  

Voor bepaalde klanten zal men zich heel geduldig moeten opstellen. Bij het bezoeken 

van een onroerend goed kan men de klant niet in 10 minuten een rondleiding geven. Men 

moet voldoende tijd uittrekken om alle aspecten volledig te kunnen behandelen.  

 

Ook het fenomeen van ‘one stop shopping’ zal in de toekomst belangrijker worden 

(volgens 22,5 procent van de makelaars). Klanten zullen de volledige transactie bij één 

kantoor willen afhandelen, zonder daarvoor andere personen te moeten contacteren. Kantoren 

zullen succesvol zijn als ze in de toekomst een brede waaier aan diensten aanbieden aan hun 

klanten zonder daarbij opdringerig te worden.  

Waarschijnlijk zullen verschillende zelfstandige makelaars onder één 

makelaarskantoor samenwerken om zo een synergie te kunnen creëren. Zo zullen er minder 

kantoren op de markt blijven bestaan, maar zij die overblijven, zullen beter opgeleid en beter 

uitgerust zijn. Men zou volgens één van de respondenten de vergelijking kunnen maken met 

advocatenassociaties met elk een specialiteit binnen één kantoor en toch met behoud van 

eigen rechtspersoonlijkheid.  

Een andere respondent ziet een succesvol makelaarskantoor als volgt: “een goed 

kantoor dat voldoende omzet genereert, zou er volgens mij als volgt kunnen uitzien: 

- een eigen juridische dienst, die alle opzoekingen verricht 

- een verkoopafdeling 

- een inkoopafdeling 

- administratieve ondersteuning van de verschillende afdelingen” 
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Een toekomstige succesvolle makelaar zal ook de complexe wetgeving niet uit het oog 

mogen verliezen. Een goede juridische begeleiding zal moeten zorgen voor duidelijke 

contracten zonder valkuilen. Misschien zou men kunnen pleiten voor een vereenvoudiging 

van de wetgeving op dit gebied. De vastgoedmakelaar zal zich continu moeten bijscholen om 

op de hoogte te blijven van de stand van zaken.  

 

Eén van de respondenten twijfelt eraan of het in de toekomst nog wel rendabel zal zijn 

om een kantoor te runnen, hij vreest dat de toenemende concurrentie tot lagere commissies zal 

leiden zodat de makelaars minder zullen verdienen aan een transactie. Overleven op de 

commissie zal volgens hem moeilijk worden. Dit kan worden opgelost door bijkomende 

dienstverlening waarvoor men een extra vergoeding kan vragen. De makelaars zullen eerlijke 

informatie moeten leveren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.  

 

Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed lijkt schaalvergroting 

een mogelijke toekomstige wending. Een van de respondenten beweert dat bedrijven die 

verschillende vestigingen hebben in verschillende regio’s, liever zaken zullen willen doen met 

een makelaar die zijn diensten ook supraregionaal aanbiedt. Dit betekent voor het bedrijf 

afnemende selectie- en zoekkosten. Dit heeft dan ook waarschijnlijk te maken met het feit dat 

de bedrijfsmarkt niet zo zeer gekenmerkt wordt door een lokaal karakter.  

 

3.6.2 Concrete plannen 
 

Om die toekomstvisie in de praktijk uit te voeren, zijn concrete plannen nodig. In het 

onderzoek werd gevraagd welke plannen de vastgoedmakelaar had voor de uitbouw van zijn 

kantoor. Velen (34 procent van de respondenten) hebben deze vraag niet beantwoord of 

ontweken de vraag door te antwoorden dat ze geen (concrete) plannen hadden voor de 

uitbouw van hun kantoor.  

Een aantal respondenten (2,8 procent) wil eerst en vooral een professionele website 

opzetten die volledige en correcte informatie bevat. Hiermee kunnen ze de klanten overtuigen 

om contact met het kantoor op te nemen. Een goede website is volgens hen een vereiste om in 

de toekomst actief te kunnen blijven als vastgoedmakelaar.  

Anderen (5,5 procent van de respondenten) willen hun aanbod en marktaandeel 

verruimen door nieuwe regio’s te betreden. Daarvoor zullen ze extra personeel in dienst 

nemen, in het bijzonder meer verkopers die een degelijke opleiding hebben genoten en die 
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zelfstandig kunnen werken. Of ze zullen een bijkomend filiaal openen om die nieuwe regio’s 

te kunnen bedienen.  

Twee respondenten plannen een overname van bestaande kantoren zodat ze zelf geen 

nieuw kantoor uit de grond moeten stampen. De verschillende filialen zullen dan aan elkaar 

worden verbonden via een intern netwerk zodat vlotte stromen van informatie ontstaan. Nog 

anderen (2,8 procent van de makelaars die meewerkten aan het onderzoek), dromen ervan om 

verschillende kleine kantoren te openen onder dezelfde naam om zo een breder publiek te 

kunnen bereiken. Een nieuwe strategische ligging van het eigen vastgoedkantoor kan voor 

meer klanten zorgen. 

 

Anderen (twee procent van de respondenten) willen vooral een goede samenwerking 

met collega-makelaars realiseren in een optimale en gezonde werksfeer. Daarnaast is er 

iemand die zich wil bijscholen en specialiseren om op de hoogte te blijven van de actuele 

tendensen, zodat hij de klanten op een kwalitatieve manier kan adviseren en beter kan 

opvolgen. Daarom zijn ook investeringen in een opvolgingssysteem noodzakelijk.  

 

1,3 procent van de makelaars wil ook meer publiciteit voeren om meer klanten aan te 

trekken met als doel om relaties op lange termijn op te bouwen. Marketing en dienstverlening 

zijn twee kernactiviteiten die veel aandacht vereisen. Bij de dienstverlening is het 

noodzakelijk dat medewerkers duidelijk weten wat van hen wordt verwacht.  

Eén kantoor wil ook de aandacht van de voorbijgangers trekken door 

videoboodschappen of PowerPoint voorstellingen weer te geven in de etalage van het kantoor 

zelf. Op deze manier kunnen meer beelden van een bepaald onroerend goed worden getoond 

aan de geïnteresseerde voorbijgangers.  

 

47 procent van de respondenten denkt dat ze hun aanpak niet zal moeten wijzigen om 

in de toekomst actief te kunnen blijven binnen de vastgoedmarkt. 34 procent echter denkt wel 

een andere aanpak te moeten aannemen.  

Daarbij zijn verdere specialisatie, informatisering en opleiding de grootste 

aandachtspunten. De overige respondenten (19 procent) weten niet of ze hun aanpak zullen 

moeten wijzigen. Zij zullen zien wat de toekomst hen brengt en indien nodig proberen in te 

spelen op de veranderende noden van de markt.  
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3.6.3 Invloed van het Internet op de toekomstige functie van de makelaar 
 

Het Internet is een behoorlijk recent middel dat in voege trad op allerlei markten. De 

vraag is of het Internet ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen tijdens het proces op 

de vastgoedmarkt. Welnu, 97,2 procent van de respondenten is ervan overtuigd dat het 

Internet ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen binnen de makelaardij.  

Daarnaast kan men zich afvragen of het Internet enkel een belangrijk hulpmiddel 

blijft, of zal het Internet ook de functie van de makelaar zelf aantasten. Vijftien procent 

gelooft dat het Internet weinig verandering teweeg zal brengen voor de toekomstige functie 

van de vastgoedmakelaar.  

Met behulp van het Internet echter kan een deel van de zoekopdracht worden ingevuld 

door de klanten. De rol die de makelaar nadien moet invullen ondergaat hierdoor een kleine 

wijziging. Hij wordt dan meer adviesverlener. 77,9 procent van de makelaars beweert dat het 

Internet wel degelijk een invloed zal hebben op de toekomstige rol van de vastgoedmakelaar.  

Steeds meer zaken kunnen immers worden afgehandeld via het net. Men kan niet 

alleen informatie opvragen en rondsturen maar men kan ook on line aankopen en betalingen 

verrichten. Toch zijn de meeste makelaars (88,2 procent) ervan overtuigd dat men heel weinig 

vastgoedtransacties zal afsluiten via het Internet. Er is te weinig vertrouwen in deze manier 

van handelen, zeker als men de omvang van de transacties ook in rekening brengt.  

 

We merken op dat de helft van de makelaars die de enquête hebben ingevuld hun 

dienstenpakket wel hebben aangepast sinds de opkomst van het Internet binnen de 

makelaardij. Het Internet heeft dus toch invloed op de werking van de sector. Maar van 

vervanging van de vastgoedmakelaar door het Internet is er nog lang geen sprake. 

 

In het onderzoek werd er gevraagd waarom men in de toekomst nog een beroep zou 

willen doen op een vastgoedmakelaar indien men de volledige transactie via het net zou 

kunnen afhandelen. In de vele antwoorden viel toch heel wat eenduidigheid te bespeuren.  

Heel wat makelaars (36,4 procent van alle respondenten) pleiten voor het persoonlijke 

contact tussen de beide partijen. Of zoals één van de respondenten het omschrijft: 

“Makelaardij is en blijft 'people business', het Internet is enkel een tool.” Het menselijke 

aspect blijft een belangrijke rol spelen.  

Volgens diezelfde makelaars is het Internet te onpersoonlijk om dergelijke transacties 

af te handelen. Het blijft voorlopig nog een communicatiemiddel, de echte bemiddeling zal 
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niet via het Internet gebeuren. Ook in de toekomst zullen er mensen blijven bestaan die de 

technologie te onpersoonlijk vinden om mee te handelen.  

Het Internet maakt het de makelaars alleen wat makkelijker, zodat potentiële kopers en 

huurders al een degelijke selectie kunnen maken in het immo-aanbod. Trouwens, voor heel  

wat mensen komt een transactie van een onroerend goed slechts éénmaal voor in hun leven, 

het is voor hen een uiterst belangrijke stap.  

De omvang van de transacties en de steeds strikter wordende wetgeving vereisen een 

zekere persoonlijke begeleiding (volgens 13 procent van de makelaars). De wetgeving (zowel 

de juridische als fiscale wetgeving) met betrekking tot transacties van onroerend goed is zo 

uitgebreid en er dient met zoveel aspecten rekening te worden gehouden, dat het voor een 

particulier onmogelijk wordt om op een correcte wijze een verkoop of verhuur te realiseren 

zonder nodige discussies.  

Toch moeten we rekening houden met het feit dat de consumenten en bedrijven steeds 

meer op de hoogte raken van wetgeving en verplichtingen. Makelaars zullen sterker in hun 

schoenen moeten staan bij onderhandelingen. 

 

Daarnaast blijven professionele begeleiding en vakkennis van primordiaal belang 

(voor 11,1% van de respondenten). Wanneer een bepaald onroerend goed op de markt wordt 

gebracht, moet eerst een schatting van de waarde gebeuren. Indien de particulier zijn goed zou 

overwaarderen, zal hij het met moeite verkocht krijgen. Indien hij echter het goed 

onderwaardeert, zal het goed normaal gezien sneller kunnen worden verkocht of verhuurd, 

maar de eigenaar zal financiële nadelen ondervinden. De makelaar zal bij zijn eerste contact 

met de eigenaar peilen naar de kwaliteit van het onroerend goed. Daarna zal hij een 

vakkundige schatting uitvoeren die resulteert in een realiseerbare prijs.  

 

Ook op de markt van het commercieel of bedrijfsonroerend goed komen de transacties 

per individueel bedrijf niet frequent voor. De adviesverlening speelt op deze markt een nog 

sterkere rol dan op de markt voor het residentieel onroerend goed. Op deze markt heeft men 

met nog meer technische elementen te maken dan op de markt van residentieel onroerend 

goed. Denken we maar aan de vele vereiste vergunningen, transportstudies en dergelijke 

meer. Ook hier vereist het invullen van de documenten enige persoonlijke begeleiding.  
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3.7 Identificatiegegevens 
  

Om de verwerking van de onderzoeksresultaten af te ronden, geven we nu nog enkele 

identificatiegegevens met betrekking tot de kantoren die deelnamen aan het onderzoek. 

 Op de onderstaande kaart zien we Vlaanderen met zijn verschillende gemeenten. De 

donkergekleurde gemeenten tonen ons waar de deelnemende makelaarskantoren gevestigd 

zijn.  

 
Figuur 18: Spreiding van de respondenten over Vlaanderen 

 

In totaal hebben 253 makelaars de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. In het 

onderzoek werd eveneens gepeild naar het aantal jaar dat het makelaarskantoor al actief is op 

de vastgoedmarkt. Enkele kantoren hebben een lange traditie opgebouwd en zijn al 

decennialang actief op de markt. Eén van de kantoren is zelfs al 80 jaar oud. Anderen hebben 

hun kantoor nog maar recent (begin 2003) opgestart. Het gemiddelde aantal jaar dat een 

vastgoedkantoor actief is, is gelijk aan 17,25 jaar.  
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Algemeen Besluit 
  

Aan het eind van deze scriptie maken we een eindbalans op van de feiten die eerder in 

dit werk aan bod kwamen. Deze strategische analyse van de makelaardij bestaat uit twee grote 

delen en heeft enkel betrekking tot de makelaardij binnen de vastgoedsector. De 

literatuurstudie geeft ons een beeld van de werking binnen de vastgoedmakelaardij. En omdat 

er weinig literatuur verschenen is met betrekking tot de Vlaamse makelaardij, werd ook een 

empirisch onderzoek gevoerd. Dit onderzoek verduidelijkt de praktijk van de Vlaamse 

vastgoedmakelaars.  

De vragenlijst die werd voorgelegd aan de Vlaamse makelaars, werd gebaseerd op het 

model van de strategische logica. Dit model bestaat uit een drietal elementen (een 

businessconcept, een organisatieconcept en kernprocessen) dat samen bepaalt op welke 

manier een organisatie, in dit geval een makelaarskantoor, waarde creëert en verdeelt. 

Daarnaast werden ook een aantal vragen in het onderzoek opgenomen die betrekking hadden 

op concurrentieverhoudingen, toekomstverwachtingen en prestaties van vastgoedmakelaars. 

  

Heel wat zaken uit de literatuurstudie stemmen overeen met wat uit het onderzoek 

naar voren komt. Mensen kiezen een makelaar om de transactie van onroerende goederen 

vlotter te laten verlopen. Meestal geeft men de voorkeur aan een makelaar die zijn kantoor in 

de buurt heeft. Het persoonlijke contact tussen de vastgoedmakelaar en zijn klanten is zeer 

belangrijk en mag niet uit het oog worden verloren.  

Een typisch kantoor bestaat uit een zaakvoerder met slechts enkele werknemers in 

dienst. De belangrijkste dienstverlening bestaat uit de bemiddeling in aan- en verkoop en de 

bemiddeling in het verhuren van onroerende goederen.  

Voor deze dienstverlening wordt meestal een vergoeding gevraagd onder de vorm van 

een commissiepercentage op de verhandelingprijs van het onderliggende onroerend goed. De 

andere vergoedingsvormen, waarbij een vast bedrag wordt gevraagd of waarbij men 

degressieve percentages toepast, worden (in Vlaanderen) minder gehanteerd.  

 

De hoogte van de commissie en het type contract kan de relatie tussen de 

vastgoedmakelaar en zijn klant beïnvloeden. Dit kan zowel op een positieve als een negatieve 

manier gebeuren. De makelaar en zijn klanten moeten hun doelstellingen op elkaar 
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afstemmen. De commissie en het contract kunnen hiervoor ingezet worden. Maar dit vergt 

een duidelijk begrip door de klant van de in het contract opgenomen termen. 

Recent staken enkele wanpraktijken binnen de vastgoedmakelaardij de kop op. Ze 

werden door een consumentenorganisatie aan het licht gebracht, maar worden nu aangepakt 

door de bevoegde minister en haar kabinet. Een strengere aanpak van het Beroepsinstituut van 

Vastgoedmakelaars (BIV) dringt zich op om het vertrouwen in het beroep niet meer te 

beschamen. Een wijziging van de toekomstige rol van dit instituut lijkt wenselijk. 

 

De vastgoedmarkt, en dan vooral de woonmarkt, wordt gekenmerkt door het lokale 

karakter. Zowel de klanten als de concurrenten van de vastgoedmakelaars komen uit de 

directe omgeving van hun vastgoedkantoor.  

Daarenboven wordt de woonmarkt vooral gekenmerkt door de kleinschaligheid van de 

kantoren. De vastgoedmakelaars opereren eerder op lokale schaal en dit zorgt voor een grote 

verspreiding van vele kleine kantoren over het Vlaamse landgebied.  

 

 Op de markt voor het commercieel of bedrijfsonroerend goed en eveneens op de markt 

voor het agrarisch onroerend goed, speelt dit lokale karakter een minder belangrijke rol. Op 

deze markten zijn vooral de professionaliteit en de ervaring van doorslaggevend belang. De 

meer gespecialiseerde dienstverlening op de bedrijfsmarkt is een factor die door de klanten 

sterk wordt gewaardeerd. 

 

Een vastgoedmakelaar heeft te maken met een vaste kostenstructuur. De kosten voor 

publiciteit en promotie wegen zwaar door. Daarnaast is de arbeidskost net zoals bij de meeste 

dienstverlenende bedrijven een kostensoort die een grote omvang kent.  

 

Een makelaar moet het aanbod dat hij in portefeuille heeft zoveel mogelijk in de kijker 

plaatsen. Dit kan door verschillende media te gebruiken. Maar hoe meer middelen er worden 

ingezet, hoe groter de kost wordt. De meest traditionele methode is het plaatsen van een 

advertentie in een krant of tijdschrift. Daarnaast maakt de makelaar vaak gebruik van het 

Internet om onroerende goederen aan te bieden aan het brede publiek.  

 

De vastgoedmakelaars vinden dat de concurrentie op de markt gezond is zolang ze op 

een eerlijke manier verloopt. Onderlinge concurrentie zorgt ervoor dat men alert blijft en dat 

men de dienstverlening aan de klant optimaliseert. Samenwerking tussen verschillende 
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makelaars komt slechts in beperkte mate voor. Toch wordt af en toe nuttige marktinformatie 

onderling uitgewisseld om sneller te kunnen voldoen aan de wensen van de klant.  

 

Een makelaar kan mits enkele inspanningen een stevig netwerk opbouwen waaruit hij 

heel wat voordeel kan halen. Door goede relaties te onderhouden met de verschillende 

marktpartijen, niet enkel zijn collega-makelaars, kunnen heel wat situaties ontstaan waar 

beide partijen bij winnen.  

 

Een deel van de vastgoedmarkt wordt beheerst door makelaars die zijn toegetreden tot 

een franchisenetwerk. Deze netwerken omvatten een eigen controle- en opleidingssysteem. 

De netwerken zijn internationaal geïnspireerd en proberen zich zoveel mogelijk te verspreiden 

over het Vlaamse grondgebied. Bijna alle Vlaamse makelaars die bij een dergelijk netwerk 

zijn aangesloten, hebben de afgelopen vijf jaar een stijgende omzet en winst gekend. 

Franchisenetwerken hebben dus een positieve invloed op de werking van een 

makelaarskantoor. 

  

 De automatisering biedt vele mogelijkheden om de dienstverlening vlotter en 

efficiënter te laten verlopen. De vastgoedmakelaar zal met dit feit rekening moeten houden, 

wil hij niet achter blijven op de concurrentie. Door zich te specialiseren en te differentiëren, 

zal de vastgoedmakelaar de uitdaging kunnen aangaan en zo een sterke speler op de 

vastgoedmarkt worden. 

 

Uit het onderzoek springen enkele zaken in het oog en daarvan wordt toch even 

melding gemaakt. Een mogelijke toekomstige trend lijkt ‘one stop shopping’ te zijn. Dit 

omvat de uitgebreide dienstverlening van een vastgoedmakelaar ten opzichte van zijn klant. 

De bedoeling is om de klant in alle diensten van de transactie te kunnen voorzien zonder dat 

deze klant een andere dienstverlener moet aanspreken.  

 Deze trend zal kunnen worden gecombineerd met de trend van specialisatie. Een 

vastgoedmakelaar zal enkele strategische keuzes moeten maken om in de toekomst succesvol 

verder te gaan met zijn zaak. De makelaar zal moeten kiezen welk segment van de 

vastgoedmarkt hij wil bedienen. Vele makelaars zijn immers overtuigd dat het in de toekomst 

onmogelijk zal zijn om alle marktsegmenten te blijven bedienen.  

Nadat deze keuze is gemaakt, zal de vastgoedmakelaar zich moeten specialiseren in de 

dienstverlening en in de wettelijke voorschriften die bepalend zijn voor dit marktsegment.  
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 De belangrijkste marktsegmenten zijn nu reeds de woonmarkt, de bedrijfsmarkt en de 

markt voor het agrarische onroerend goed. Daarbinnen kan een verdere onderverdeling 

worden gemaakt. Ieder deelsegment heeft zijn eigenheid van wetgeving en voorschriften. De 

toenemende complexiteit van de wetgeving vergt van de vastgoedmakelaar en zijn 

medewerkers een gedegen opleiding.  

 

Aan het eind van deze scriptie kunnen we eveneens melding maken van enkele 

beperkingen die gepaard gingen bij het opstellen van dit werk.  

Het onderzoek werd uitgevoerd bij dat deel van de Vlaamse vastgoedmakelaars die 

beschikten over een emailadres. Dit kwam ongeveer overeen met de helft van de Vlaamse 

ingeschrevenen bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). De andere helft heeft 

de kans niet gekregen om deel te nemen aan het onderzoek. Misschien zijn enkele belangrijke 

feiten hierdoor niet aangekaart.  

Verder onderzoek lijkt dan ook wenselijk. Dit zou eventueel in samenwerking met het 

beroepsinstituut en de beroepsverenigingen kunnen gebeuren. Verder onderzoek zou 

bovendien tot meer literatuur kunnen leiden die specifieke aandacht verleent aan de Vlaamse 

vastgoedmakelaardij. 
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Bijlage 
 
Onderzoeksvragen 
 

• Waar hebt u de meeste klanten? 

o In eigen gemeente 

o Omliggende gemeenten 

o Daarbuiten 

• Op welke markt richt u zich vooral? 

o Woonmarkt 

o Commercieel of bedrijfsonroerend goed 

o Agrarisch onroerend goed 

o Andere: 

• Tot welke klantengroepen richt het kantoor zich op de woonmarkt?(meerdere 

antwoorden zijn mogelijk) 

 lagere sociale klassen 

 iedereen die zich een woning wil aanschaffen 

 meer bemiddeld publiek 

 Anderen: 

• Tot welke klantengroepen richt het kantoor zich op de markt van het commercieel of 

bedrijfsonroerend goed?(indien van toepassing; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 starters 

 kleine zelfstandigen 

 reeds gevestigde KMO’s 

 grote ondernemingen 

 Anderen: 

• Tot welke klantengroepen richt het kantoor zich op de markt van het agrarisch 

onroerend goed?(indien van toepassing; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 Landbouwers 

 Veetelers 

 Fruittelers 

 Tuinders 

 Anderen: 
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• Waarom kiezen klanten voor uw kantoor? 

o Ze wensen een snelle afhandeling 

o Ze kiezen voor een brede dienstverlening 

o Ze wensen te beschikken over voldoende informatie 

o Ze wensen een optimale begeleiding  

o Andere: 

• Controleert u de tevredenheid van uw klanten? 

• Indien ja, op welke manier controleert u dit? 

o via enquêtes 

o via een gestandaardiseerd programma 

o andere: 

• Gebruikt u deze controle om uw acties bij te sturen? 

• Welke drie activiteiten zijn voor uw kantoor het meest belangrijk op het gebied van 

omzetcijfers? 

o Bemiddeling 

o Bemiddeling aankoop/verkoop 

o Bemiddeling huur/verhuur 

o Bemiddeling vakantieverhuring 

o Bemiddeling handelshuur 

o Bemiddeling handelsfondsen 

o Bemiddeling lijfrente 

o Bemiddeling kantoren  

o Bemiddeling pacht 

o Buitenlandse bemiddeling 

o Bemiddeling relocation 

o Bemiddeling timesharing 

o Syndicus 

o Rentmeester 

o Waarderaming  

o Plaatsbeschrijving 

• Welke drie activiteiten zijn voor uw kantoor het meest belangrijk op het gebied van 

winstcijfers? 

o Bemiddeling 

o Bemiddeling aankoop/verkoop 

o Bemiddeling huur/verhuur 

o Bemiddeling vakantieverhuring 

o Bemiddeling handelshuur 

o Bemiddeling handelsfondsen 

o Bemiddeling lijfrente 

o Bemiddeling kantoren  

o Bemiddeling pacht 

o Buitenlandse bemiddeling 

o Bemiddeling relocation 

o Bemiddeling timesharing 

o Syndicus 

o Rentmeester 

o Waarderaming  

o Plaatsbeschrijving 
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• Biedt het kantoor ook financiële diensten aan? 

o Ja 

o Nee 

• Indien ja: 

o Hypotheken 

o Assurantie 

o Vastgoedmanagement 

o Andere financiële diensten 

 Welke: 

• Biedt het kantoor nog andere diensten aan? 

o Ja 

o Nee 

• Indien ja, welke? 

• Heeft het kantoor altijd al hetzelfde dienstenaanbod gehad? 

o Ja 

o Nee 

• Of was er recent (<5 jaar) een ‘koerswijziging’? 

o Ja 

o Nee 

• Indien JA, wat was hiervan dan de reden? 

• Hoe maakt u uw aanbod hoofdzakelijk kenbaar? 

o Vooral via affichering(aan de ruiten van het kantoor) 

o Vooral via ‘Te Koop-borden’ 

o Vooral via huis-aan-huisbladen 

o Vooral via brochures 

o Vooral via Internet 

o Andere: 
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• Hoe promoot u uw eigen kantoor? 

o Via de ‘Te Koop-borden’ 

o Adverteren in (lokale) nieuwsbladen 

o Via eigen webpagina 

o Via huis-aan-huisbladen 

o Via sponsoring van lokale evenementen 

o Via gespecialiseerde vakbladen 

o Andere: 

 

• Maakt het kantoor gebruik van moderne communicatietechnologieën? 

o Speciale software 

o Internet 

o Een intern netwerk 

o Andere: 

• Heeft het kantoor een website die actueel wordt gehouden? 

o Ja 

o Nee 

• Indien ja, wat is de URL van deze website? 

• Maken uw klanten gebruik van het Internet alvorens u te contacteren? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

• Maakt u professioneel gebruik van uw emailadres? 

o Ja 

o Nee 

• Is het vooral op vraag van de klant dat u hiervan gebruik maakt? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik eigenlijk niet 

• Zal het Internet in de toekomst een belangrijke rol spelen binnen de makelaardij? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

 
UGent Faculteit Economie en Bedrijfskunde  VIII 



Strategische analyse van de makelaardij 
 

• Zal Internet een invloed hebben op de toekomstige functie van de makelaar? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

• Waarom zou men volgens u in de toekomst nog gebruik willen maken van de diensten 

die de makelaar aanbiedt, als men alles via Internet zou kunnen regelen? 

• Werd sinds de opkomst van het Internet het dienstenpakket van uw kantoor aangepast? 

o Ja 

o Nee 

 

• Met welk soort contract(en) werkt u meestal?(specifiek gericht op de commissie) 

o Een vast bedrag 

o Een percentage van de verkoopprijs 

o Een degressief percentage(bvb. 5% op de schijf van X tot Y, 4% op de schijf 

van Y tot Z, en 3% op de rest) 

o Een vast of degressief percentage met een minimum (in een % of in €) 

o Andere: 

• Omvat deze commissie alle diensten die u aanbiedt? 

• Hoe hoog ligt het gemiddelde commissiepercentage in België? 

• Kan de klant een invloed uitoefenen op de commissie? Met andere woorden, kan hij 

door onderhandelen de commissie naar beneden halen? 

o Ja 

o Nee 

• Laat u toe dat uw klanten ook andere makelaars inschakelen bij de verkoop van hun 

eigendom? (met andere woorden dat u dus niet meer beschikt over het alleenrecht) 

o Ja 

o Nee 

• Kunnen uw klanten zelf hun eigendom nog verkopen ook wanneer ze reeds een 

contract bij u hebben getekend, zonder hiervoor een commissie verschuldigd te zijn? 

o Ja 

o Nee 
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• Indien het kantoor werknemers in dienst heeft, hoe ziet de verloning van de 

makelaar/medewerker eruit: 

o Hij/zij krijgt een vergoeding volgens inzet 

o Hij/zij krijgt een vergoeding volgens geboekte resultaten 

o Hij/zij krijgt een maandelijks vaste vergoeding 

o andere verloningswijze: 

• Krijgen de medewerkers de mogelijkheid om een persoonlijke bijdrage te leveren aan 

de werking binnen de organisatie? Kunnen ze bijvoorbeeld voorstellen ter verbetering 

aanbrengen? 

o Ja 

o Nee 

• Zijn de makelaar/medewerkers gebonden aan objectieven die ze moeten realiseren? 

o Ja 

o Nee 

• Hoe evalueert u de kwaliteit van uw dienstenaanbod? 

• Maakt u hierbij gebruik van een gestandaardiseerd kwaliteitszorgprogramma? 

o Ja 

o Nee 

• Gebeurt de kwaliteitsevaluatie in samenwerking met de medewerkers? 

o Ja 

o Nee 

 

• Is het kantoor aangesloten bij een franchisegever? 

o Ja 

o Nee 

• Zo ja, welke franchise? 

o Era 

o Century21 

o View 

o Trevi Partner 

o Andere: 

• Waarom hebt u gekozen voor franchise? 

• Wat is voor u het belang om te werken onder een merknaam? 
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• Worden u in het geval van franchise bepaalde vereisten opgelegd? 

o JA 

o Nee 

• Eventueel welke vereisten? 

• Wat vindt u van de begeleiding onder het franchisesysteem? 

 

• Waar bevinden zich uw grootste concurrenten? 

o In eigen gemeente 

o In de omliggende gemeenten 

o Daarbuiten 

• Ondervindt u grote druk van de concurrentie? 

o JA 

o Nee 

• Hebt u ondervonden dat de concurrentie de laatste 5 jaar is toegenomen? 

o Ja 

o Nee 

• Hoe staat u tegenover de concurrentie? Wat is uw doelstelling met betrekking tot de 

concurrentie?(wil u die ‘uitschakelen’ of kunnen jullie naast elkaar blijven bestaan?) 

• Doet u soms beroep op het aanbod van een andere makelaar, een ander kantoor, om 

uw klant sneller te verhelpen? 

o Ja 

o Nee 

• Zijn er andere vormen van samenwerking tussen uw kantoor en dat van andere 

vastgoedmakelaars? 

o Ja 

o Nee 

• Zo ja, om welke samenwerking gaat het dan? 

• Handelt deze eventuele samenwerking in het kader van de franchise waarvan het 

kantoor deel uitmaakt? 

o Ja 

o Nee 

• Hoe ziet een toekomstig succesvol makelaarskantoor eruit? 

• Welke plannen heeft u voor de uitbouw van uw kantoor? 
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Strategische analyse van de makelaardij 
 

• Denkt u dat u uw aanpak zal moeten wijzigen om in de toekomst actief te kunnen 

blijven binnen de vastgoedsector? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet 

 

• Waar is het kantoor waar u werkzaam bent gevestigd (gemeente)? 

• Bent u zaakvoerder? 

o Ja 

o Nee 

• Hoe lang is het kantoor reeds actief op de vastgoedmarkt?(aantal jaar) 

• Heeft de makelaar/zaakvoerder verschillende kantoren? 

o Ja 

o Nee 

• Indien ja, hoeveel kantoren? 

• Hoeveel personen stelt de zaakvoerder tewerk? 

• Hoeveel personen zijn daarvan erkende makelaars(door het BIV)? 

• Hoelang, in aantal weken, blijft een bepaald onroerend goed gemiddeld in uw 

portefeuille? (Time on the market) 

• Hoe is uw omzet geëvolueerd de afgelopen 5 jaar? 

o Gelijk gebleven 

o Gedaald 

o Gestegen 

• Hoe is uw winst geëvolueerd de afgelopen 5 jaar? 

o Gelijk gebleven 

o Gedaald 

o Gestegen 

• Wat zijn voor uw kantoor de drie belangrijkste kosten? 

o Arbeid 

o Promotie 

o Huisvesting(eigen kantoor) 

o Automatisering 

o Auto’s 

o Representatie 

o Andere: 
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