
    Schriftelijk bieden op Veilingen: Niet zonder risico?

In een van de laatste nummers van Filitalia, de Nederlandse Vereniging van verzamelaars van Postzegels van
Italië en oude voorstaten, beklaagde de hoofdredacteur er zich over dat bij de Belgische veilingen ( en overigens
ook bij de Duitse en Nederlandse veilingen ) hij steevast zijn aangemelde loten kreeg toegewezen aan zijn
maximum gegeven schriftelijk bod. Dit fenomeen is mij niet geheel onbekend, maar men kan zeker niet alle
veilinghuizen over dezelfde kam scheren.

Als het veilinghuis voldoende koperscliënteel heeft, is veilen een goede manier om een reële marktwaarde
van de zegels te halen. Twee tegenstrijdige belangen moeten echter verzoend worden: aan de ene zijde wil
de verkoper een zo hoog mogelijke prijs halen, de koper daartegen wil zo veel mogelijk tegen een gunstige
prijs kopen. Aangezien de veilinghouder werkt op commissie heeft hij ook belang bij hoge prijzen. Neemt hij
het niet zo nauw met de deontologie (stroming die uitgaat van absolute gedragsregels, die vaak gelden als 
vaste normen ) dan is de verleiding zeker voorhanden om de prijszetting een handje te helpen. Dat kan met 
meebrengen dat men als koper vaak het maximum bedrag moet neertellen om het kavel te verkrijgen.

Maar bekijken we eerst even de regels. Als u een schriftelijk bod indient bij de veilinghouder dan verbindt die
zich er toe het kavel voor u te kopen tegen de beste voorwaarden, binnen de grenzen van uw bod.
Nemen we een concreet voorbeeld voor een kavel dat ingezet wordt op € 50,00 en waar de verhoging € 2,00
bedraagt tot € 100,00. U heeft € 86,00 euro over voor dit kavel en deelt dit schriftelijk aan de veilingmeester
mee, maar u hoopt uiteraard dat u het kavel goedkoper op de kop kunt tikken.
Krijgt de veilinghouder geen andere biedingen, nog schriftelijk, nog uit de zaal
dan dient hij u het kavel toe te wijzen voor € 50,00. Is er nog een andere
schriftelijke beider met een bod van € 60,00 dan start hij met € 60,00 + € 2,00
dus € 62,00. Zijn er geen andere bieders dan krijgt u het kavel voor € 62,00.
Wordt er in de zaal meegeboden dan bied de veilingmeester mee, tot het
door u opgegeven bedrag. Hij stop eerder als het bieden in de zaal wegvalt.
Zijn er andere meerdere schriftelijke bieders b.v € 70,00, een van € 75,00
dan start de veiling bij € 77,00.
Een ieder die regelmatig veilingen bezoekt en er aan deelneemt kent deze
simpele veilingregels.

Als u dan toch € 86,00 betaald voor uw kavel kan dit te wijten zijn aan een
toeval en kan inderdaad een andere schriftelijke bieder die net € 84,00 heeft
geboden of iemand in de zaal ging mee met hetzelfde bedrag. Dat kan. 
Problematisch wordt het indien dit vaker voorkomt of bijna de regel wordt.
De toevalsfactor kan men dan uitsluiten en dat is meer het geval als uw bod
ver verwijderd ligt van de inzetprijs. Dan wordt het wel zeer waarschijnlijk dat
er gemanipuleerd wordt. Jammer genoeg is manipulatie zo goed als niet te
bewijzen. De mogelijkheden zijn immers legio: er kan zowel gewerkt worden
met fictieve biedingen als met stromannen die hetzij schriftelijk of zelf vanuit
de zaal meebieden tot net onder uw maximum bod, dat hem vooraf is
medegedeeld. Op de gerechtsdeurwaarder die op de veiling aanwezig is
hoeft u niet te rekenen: hij heeft nog de opdracht, noch de mogelijkheid om
na te gaan of de uitgebrachte biedingen reëel zijn of niet.
U kunt dus alleen en enkel vertrouwen op de deontologie en de eerlijkheid

van het veilinghuis. Er is al vaker ondervonden dat veruit de meeste veilinghuizen het spel wel eerlijk spelen.
Waar dat niet het geval is - en dat ondervind men vrij snel - dan kunt en moet u zich onthouden van schriftelijke
biedingen bij dit veilinghuis maar ga naar de veiling toe, men kan ook het bieden aan een vertrouwensman over
laten of beter nog, laat dit veilinghuis links liggen en kom er niet meer.
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