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‘We bestaan als online veilinghuis sinds 2003’, zegt 
Richard Dieteren. ‘Daarin zijn we heel succesvol, 
we zijn de grootste van Europa. In 2009 hebben 
we op verzoek van de Rabobank software voor 
vastgoedveilingen ontwikkeld. De Rabobank deed al 
vastgoedveilingen en ze wilden meer transparantie in 
de markt. Het was natuurlijk mooi dat we iets konden 
bouwen voor een opdrachtgever, Rabobank, waar 
we ook zelf een business case van konden maken. 
Woningen veilen we online al sinds 2011.Vanaf 2013 
zijn we gestart met ons platform BOG Auctions, met 
alleen commercieel vastgoed. Binnen een jaar hadden 
we daar een marktleiderspositie. Toen zagen we: er is 
serieus een business case voor het online veilen van 
vastgoed.’  

Geen aparte vastGoedsites meer ‘De afgelopen 
jaren heeft BOG Auctions goed gedraaid en hebben 
we ervaring opgedaan’, stelt Dieteren. ‘We veilen naast 
commercieel vastgoed inmiddels ook veel woningen 
via Nationale Vastgoedveiling en Veilingnotaris.
nl. Maar sinds 1 september dit jaar hebben we het 
anders georganiseerd. We hebben geen aparte 
sites meer voor vastgoed, maar hebben we alle 
vastgoedveilingen ondergebracht bij onze brede 
veilingsite BVA Auctions. Daar zitten maandelijks 6 
miljoen bezoekers op, waaronder 1 miljoen unieke 
bezoekers. Het gevolg van deze stap is dat het aantal 
geïnteresseerde partijen voor vastgoedveilingen enorm 
is toegenomen.  Zo kwamen op één kantoorpand 45 
unieke geïnteresseerde partijen af. En dat is best veel! 
Dat komt omdat je via die site allerlei mensen ‘’binnen 
krijgt’’ die misschien naar iets anders op zoek zijn 
of die gewoon aan het grasduinen waren en dan nog 
even uit nieuwsgierigheid bij de vastgoedveilingen 
kijken. En vervolgens een vriend of bekende tippen 
over een object dat ze gezien hebben. Die brede site 
trekt simpelweg veel extra geïnteresseerden voor de 
vastgoedveilingen. We hebben nog wel binnen BVA 
Auctions onze gespecialiseerde medewerkers, voor 
commercieel vastgoed en voor woningen.’    

transparantie in biedinGsproces Richard Dieteren 
vindt een belangrijke troef van online bieden op 
vastgoed, zeker ook op woningen, dat het transparantie 
geeft  in het biedingsproces. ‘Dat was de laatste tijd een 
heet hangijzer, met verhalen over makelaars die elkaar 
de bal toespelen en andere ongewenste praktijken. Ik 
heb zelf wel eens een veiling meegemaakt die werd 
georganiseerd door een curator, waar iemand op me 
afkwam die wel voor mij wilde gaan bieden. Maar 
ik moest zelf niet mee doen. Dat soort praktijken. 
Daarnaast geeft een veiling een stip op de horizon. 

Je weet wanneer de veiling is en als geïnteresseerde 
weet je dat je voor die datum een bod moet doen. Wij 
zetten dus momentum neer, met een transparant 
biedproces. En dat leidt in de praktijk ook tot andere 
uitkomsten. 30%-40 % van de woningen die wij veilen 
wordt gekocht door particulieren. Dat was een paar jaar 
geleden niet eens 10%. Particulieren kwamen vroeger 
niet snel naar een veilinghuis, wegens onwennigheid 
en verhalen over intimidatie. Nu kun je vanuit je huis, 
met je financieel adviseur naast je, meedoen in een 
transparant biedingsproces.’  

speerpunt, meer vrijwilliGe veilinGen Tot dusver 
komen de woningen bij BVA Auctions vooral nog 
in verkoop via executieveilingen. ‘Daar zitten wat 
haken en ogen aan, dan moet je binnen 6 tot 8 weken 
afnemen en kun je niet, zoals bij vrijwillige veilingen, 
bieden met voorbehoud van financiering. Daarom zijn 
onze focuspunten voor komend en volgend jaar om 
veel meer vrijwillige woningveilingen te organiseren. 
Bij commercieel vastgoed is de helft al vrijwillig en die 
kant willen we ook op met woningen. Dat willen we 
bereiken door grotere bekendheid te geven aan onze 
woningveilingen, denk hierbij door samenwerkingen 
met makelaars. Op die manier kunnen we extra 
transparantie in de markt brengen, niet als makelaar, 
maar als verlengstuk van de makelaar. Want als online 
bieden op woonhuizen gewoner wordt, kan dit de hele 
woningmarkt positieve schwung geven.’

als je op de site van online veilinghuis bva 
auctions kijkt, zie je heel veel categorieën. 
auto’s, fietsen, art, doe-het-zelf, computers 
en elektronica, wonen & slapen, sieraden, 
horeca en nog veel meer. en ook vastgoed; 
commercieel vastgoed en woonhuizen! maar 
wat doet deze veilingcategorie te midden 
van die andere categorieën? waarom geen 
gespecialiseerd vastgoedveilinghuis? 
richard dieteren,  business unit 
manager real estate bij bva auctions, 
legt uit waarom het een welbewuste - en 
succesvolle - keuze is.  

Zakelijke vooruitblik 
Wat zijn jouw plannen voor 2022?
in 2022 willen we een nog betere 
markt positie krijgen voor wat betreft 
het verkopen via een transparant 
proces. Met een woningnood zoals 
we die nu kennen zijn er talloze 
verhalen over hoe ontransparant het 
huidige systeem is. Dit is zonde want 
dit schaadt de betrokken partijen en 
beroepsgroepen enorm en doet het 
consumentenvertrouwen geen goed. 
Wij willen met ons veilingproduct laten 
zien dat het ook op een manier kan 
waardoor zowel koper als verkoper het 
beste uit een verkoop halen.  
Grootste uitdaging? 
De grootste uitdaging is het winnen van 
het vertrouwen van zowel de makelaar 
als de verkoper. Waar we vooraf nog 
vaak als bedreiging worden gezien zijn 
we niet meer dan een verlengstuk bij 
een verkoop. Na elk gesprek dat wij 
voeren merken we dat de perceptie 
richting ons is veranderd, daarin valt 
dus nog genoeg terrein te winnen. 
Wat staat in elk geval op de planning? 
Het verder digitaliseren van het 
gehele proces. Momenteel zitten er op 
verschillende vlakken van het proces 
nog (kleine) handmatige handelingen. 
Willen we verder groeien moeten we dit 
automatiseren en digitaliseren, gebruik 
maken van de koppelingen welke onze 
partners ook hebben. Dit moet zorgen 
voor meer efficiency maar zonder dat 
de persoonlijke touch hierin komt te 
vervallen.
Wat ga je komend jaar anders 
aanpakken?
We gaan de focus leggen op zaken 
waarop we invloed hebben en laten de 
aspecten waarvoor wij niets kunnen 
betekenen links liggen. De tijd en 
energie, welke we in zaken steken 
waar geen behoefte aan is, kunnen we 
veel beter besteden. onder andere de 
positionering van onze vastgoedlabels 
gaan we goed bekijken en waar 
mogelijk nog meer versterken en 
uitbouwen. 

PersooNlijke vooruitblik
Wat ga je anders doen dan in 2022? 
Met een kleine van net 1 jaar wil ik 
een goede en gezonde balans zoeken 
tussen werk en privé. Zakelijke 
resultaten boeken hou ik van, die 
energie wil ik mee naar huis nemen. af 

en toe een dagje vrij nemen, buiten de 
vakanties om, is ook iets wat ik meer 
wil gaan doen. 
Wat staat absoluut in je agenda?
De tijd nemen om eens uitgebreid 
uit eten te gaan bij een bekroond 
restaurant! 
Goed voornemen?
iedere drie maanden een lang weekend 
weg om nieuwe steden en culturen te 
ontdekken. afgelopen jaar zat reizen er 
nauwelijks in, dat gaan we inhalen. 
Waar ga je meer tijd en aandacht aan 
schenken? Waaraan minder?
ik wil meer tijd gaan besteden aan 
lekker en gezond koken, iets dat er 
nu nog bij inschiet in alle dagelijkse 
hectiek. Die tijd mag prima ten koste 
gaan van zinloos op de telefoon zitten 
in de avond. 
Wat was voor jou de grootste les uit 
2021? 
Mijn grootste les is geweest dat werk 
belangrijk is maar dat het privé leven 
bepaald hoe je functioneert, zowel 
binnen het gezin als op zakelijk vlak. 
Wanneer je met een zieke baby meer 
dan wekelijks in het ziekenhuis bent 
heeft dat een enorme invloed op je 
leven, maar ook op je perceptie. een 
stapje terugdoen kan soms het beste 
zijn voor jezelf als je omgeving, iets wat 
vooraf ‘eng’ klinkt maar waar iedereen 
begrip voor heeft. Dat inzicht was 
nieuw voor me, maar enorm leerzaam. 

Succesvol online verkocht: Wooncomplex te Middelburg

Het voormalige bankgebouw in Scheveningen vond zijn 

nieuwe gebruiker via de online veiling


