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“De wetenschap dat het goed is” 
 
SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. 
Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd 
aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben 
geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het 
uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. 
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Samenvatting 

Funda is een dominante speler onder de huizensites en een haast onmisbare schakel in het koppelen van verkopers 
en kopers van woningen. NVM is grootaandeelhouder van Funda en haar leden worden bevoordeeld op de site ten 
opzichte van VBO-makelaars. Dit leidt ertoe dat laatstgenoemden hun woningen moeilijker via Funda kunnen 
afficheren dan NVM-makelaars. Een analyse van zoekopdrachten door Fundabezoekers wijst op benadeling van 
kopers en verkopers, en maakt misbruik van economische machtspositie door Funda aannemelijk. 
 
Op de markt voor informatie van woningaanbod op internet… 
Huizensites zijn met de opkomst van internet verworden tot een belangrijke schakel in het kop-
pelen van vraag en aanbod in de woningmarkt. Ruim 80% van de woningverkopers plaatst de te 
koop staande woning op een huizensite, terwijl bijna 90% van de huizenkopers minstens één 
huizensite raadpleegt in het zoekproces (Heliview Research, 2009). De markt voor informatie van 
woningaanbod op internet is sterk geconcentreerd. De grootste drie spelers op de markt voor 
woninginformatie via internet hebben een aandeel van meer dan 75%. De HHI index ligt ruim 
boven de 2500, wat wijst op een sterk geconcentreerde markt.1   
 
…is Funda de dominante partij 
De concentratiecijfers worden in sterke mate bepaald door het marktaandeel van Funda. De site 
heeft de grootste naamsbekendheid, wordt het meest gebruikt en is met een stabiel marktaandeel 
van bijna 60% verreweg de grootste speler op de markt. Naast Funda is een speelveld ontstaan 
van een beperkt aantal  kleine spelers (marktaandeel 5 tot 9%) en een wat ruimer veld aan margi-
nale of gespecialiseerde spelers (marktaandelen <2%). Er is weliswaar sprake van toetreding, 
maar de positie van uitdagers blijft marginaal ten opzichte van de positie van Funda.  
 
Het is niet verwonderlijk dat één partij een dominante positie inneemt op deze markt. Kopers en 
verkopers worden via sites aan elkaar gekoppeld (tweezijdige markt), waarbij de waarde van de 
site toeneemt als een groter deel van verkopers de woning op de site zet en als een groter deel 
van de kopers de site gebruikt (netwerkeffecten). Netwerkeffecten op tweezijdige markten maken 
het voor andere huizensites moeilijk om te concurreren met de dominante partij, in casu Funda. 
Funda is een etalage geworden waarin het overgrote deel van de mensen dat op zoek is naar een 
woning kijkt. Een haast onmisbare schakel, niet alleen voor verkopers en kopers maar ook voor 
de makelaars die namens een van beiden optreden. 
 
Dat Funda de concurrentie tussen makelaars beperkt… 
De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), een brancheorganisatie voor makelaars, is de 
motor achter Funda en nog steeds grootaandeelhouder. Na een periode waarin alleen huizen van 
NVM-makelaars op de site werden getoond, wordt sinds 2007 ook aanbod opgenomen van ma-
kelaars die aangesloten zijn bij andere brancheorganisaties. NVM-makelaars genieten echter nog 
steeds een voorkeursbehandeling. Inzage in het contract dat NVM en Funda hebben gesloten 
met VBO Makelaar (VBO), een andere brancheorganisatie, leert dat het aanbod van VBO-
makelaars op Funda pas wordt getoond na het aanbod van NVM-makelaars, ongeacht de zoek-
                                                        
1  De Herfindahl-Hirschman Index is een maatstaf voor concentratie waarin rekening wordt gehouden met 

het marktaandeel van alle spelers en meer gewicht wordt gegeven aan de grootste spelers.  
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criteria die bezoekers opgeven. Concreet betekent dit dat niet de woningen die het beste bij een 
zoekopdracht passen als eerste worden getoond, maar de NVM-woningen. Pas daarna volgt het 
aanbod van andere makelaars, ongeacht de passendheid bij de zoekopdracht.  
 
Daarnaast kunnen VBO-makelaars van een beperkter aanbod aanvullende diensten gebruik ma-
ken en krijgen zij geen informatie over transactiegegeven van NVM – waar dit andersom wel 
verplicht is. De prijs die VBO-makelaars betalen is echter wel significant hoger: 160 euro per jaar 
(of 80 euro per kwartaal) voor een zogenaamde ‘basisplaatsing’ waar NVM-makelaars eenmalig 
25 euro betalen.  
 
Doordat Funda NVM-makelaars een voorkeursbehandeling geeft, wordt de concurrentie tussen 
makelaars(organisaties) beperkt. 
 
…roept de vraag op of er sprake is van misbruik van marktmacht 
De absolute noodzaak van toegang tot Funda heeft in de onderhandelingen tussen VBO, NVM 
en Funda geleid tot een overeenkomst waarin VBO-makelaars worden benadeeld ten opzichte 
van NVM-makelaars.  
 
VBO heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te onderzoeken of de voorkeursbehandeling 
van NVM nadelige mededingingseconomische consequenties heeft, en in het bijzonder of er 
sprake is van misbruik van marktmacht. SEO heeft deze vraag beantwoord door te onderzoeken 
(1) of het voor VBO-makelaars moeilijker is om woningen via Funda in de etalage te zetten dan 
voor NVM-makelaars, en (2) of dit nadelig is voor consumenten, in casu (potentiële) kopers en 
verkopers van woningen. De Mededingingswet beschermt immers niet concurrenten, maar louter 
concurrentie.  
 
Door de achterstelling worden VBO-woningen minder goed bekeken… 
Uit een analyse van zoekopdrachten van Funda-bezoekers blijkt dat een groot deel van de bezoe-
kers niet verder kijkt dan de eerste pagina’s van het zoekresultaat. Dat is relevant omdat tevens 
blijkt dat het VBO-aanbod, door de achterstelling ten opzichte van het NVM-aanbod, pas ver in 
het zoekresultaat aan bod komt. De door VBO-makelaars aangeboden woningen worden dus, 
binnen een door Fundabezoekers gekozen set aan selectiecriteria, door minder Fundabezoekers 
bekeken dan de door NVM-makelaars aangeboden woningen. Dit maakt het voor VBO-
makelaars moeilijker om hun woningen via Funda in de etalage te zetten, met mogelijk nadelige 
gevolgen voor consumenten.   
 
…waardoor verkopers worden benadeeld… 
Dat de analyse van de zoekopdrachten uitwijst dat VBO-aanbod door minder bezoekers wordt 
bekeken dan NVM-aanbod, is evident nadelig voor verkopers die met een VBO-makelaar in zee 
gaan. Een lagere bezichtigingsratio leidt immers tot een lagere verkoopkans, wat wordt versterkt 
door de overige beperkingen in de dienstverlening die VBO-makelaars en hun klanten ondervin-
den op Funda.  
 
Een deel van de verkopers is niet op de hoogte van deze situatie; zij worden onbewust benadeeld 
als zij met een VBO-makelaar in zee gaan. Maar ook als verkopers die kiezen voor een VBO-
makelaar wel op de hoogte zijn van de achterstelling van VBO, is het de vraag of zij de conse-
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quenties hiervan correct hebben kunnen inschatten. Zij moeten additionele (informatie)kosten 
maken om tot een juiste afweging tussen makelaars te komen.   
 
…alsook kopers… 
Voor kopers is Funda van belang om zich te oriënteren op de woningmarkt. Die oriëntatie loopt 
via zoekopdrachten waarin selectiecriteria worden ingegeven. De volgorde in weergave tussen 
makelaars is een extra criterium dat hierbij op de achtergrond meeloopt en de uiteindelijke volg-
orde in het zoekresultaat mede bepaalt. De bezoeker wordt hier niet, in ieder geval niet expliciet, 
op gewezen. Hierdoor ontstaat onterecht het beeld dat woningen die het beste bij de selectie 
passen op de eerste pagina’s staan, terwijl er later nog VBO-aanbod volgt dat net zo goed of beter 
past.  
 
Deze conclusie wordt onderschreven door de analyse van zoekopdrachten, waaruit blijkt dat 
bezoekers veelal alleen de eerste pagina’s bekijken. Hierdoor is er een gerede kans dat zij voor 
hen interessant aanbod niet zien. Funda belemmert zo een effectief oriëntatieproces voor kopers. 
 
…en is misbruik van economische machtspositie aannemelijk 
Er is geen gelijk speelveld voor makelaars van verschillende branche-organisaties op Funda. Ach-
terstelling van VBO-makelaars op Funda leidt tot een lagere bezichtigingskans van VBO-aanbod 
en tot informatiekosten voor consumenten, en daarmee tot benadeling van verkopers en kopers 
van woningen. Misbruik van economische machtspositie door Funda is daarmee aannemelijk.  
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