
Nieuwsflits

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de NIEUWSFLITS van de praktijkgroep 

Onroerendgoedrecht.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte 

houden van in het oog springende vraagstukken, uitspraken en 

problematiek die wij in onze praktijk zijn tegengekomen. Wij hopen 

u informatie te verschaffen, die u van pas komt in uw dagelijkse 

werk in uw organisatie.  

De praktijkgroep Onroerendgoedrecht begeleidt en adviseert zakelijke en particuliere cliënten 

op het uitgebreide gebied van onroerend goed. Het gaat hierbij vanzelfsprekend om het 

opstellen en beoordelen van contracten, maar ook om onderhandeling en/of bemiddeling.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over de inhoud van de nieuwsflits, dan kunt u 

contact opnemen met Chantal Kolk, of Dick Veldhuis (tel. 053-4804200). Wilt u meer weten 

over onze praktijkgroep, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: www.KienhuisHoving.nl.

Particuliere verkoper is niet gebonden aan een mondelinge koop

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat een particuliere verkoper van een 

woning niet is gebonden aan een mondelinge koop, HR 9 december 2011, nummer 11/03863 

(LJN BU 7412).

Uitgangspunt was de volgende situatie. Verkoper heeft medio 2006 via tussenkomst van een 

makelaar zijn woonhuis te koop aangeboden. Koper heeft vervolgens een bod gedaan, dat door 

verkoper is aanvaard. De makelaar heeft een koopovereenkomst opgesteld en deze ter 

ondertekening aan beide partijen gezonden. Deze koopovereenkomst is door partijen niet 

getekend omdat verkoper aan koper heeft laten weten de financiering van zijn nieuwe woning 

niet rond te krijgen. 

In geding is de vraag hoe artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek moet worden uitgelegd indien 

mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een tot bewoning bestemde 

onroerende zaak aan een koper, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening 

van een beroep of bedrijf, maar de verkoper zijn medewerking weigert te verlenen aan het 

opmaken en ondertekenen van een koopakte.

In voormeld wetsartikel is bepaald dat de koop van een woonhuis schriftelijk moet worden 

aangegaan indien de koper een particulier is. Een mondelinge koop bindt een particuliere koper 

daarom niet zolang deze koop nog niet schriftelijk is vastgelegd. In de wetsgeschiedenis is 

bepaald dat zolang het vormvereiste van een schriftelijke koopovereenkomst nog niet is 

vervuld, de overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. De sanctie op het niet 

voldoen aan het vormvereiste is namelijk nietigheid.
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Na afweging van de diverse belangen is de Hoge Raad tot het oordeel gekomen dat ook de 

verkoper, mits hij een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf, zich er op kan beroepen dat aan mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg 

toekomt. De particuliere verkoper kan dan ook niet door een rechterlijk vonnis worden 

gedwongen tot schriftelijke vastlegging, omdat uit de wet volgt dat hij niet tot een zodanige 

medewerking is verplicht. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding is om 

dezelfde reden geen ruimte. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan worden geoordeeld 

dat een beroep op het ontbreken van een schriftelijke vastlegging naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Onder bijzondere omstandigheden wordt in 

beginsel niet verstaan de situatie dat de verkoper een hoger bod ontvangt van een derde dan

wel de koper alsnog de voorkeur geeft aan de aankoop van een ander huis. Overigens kan in 

geval van voormelde bijzondere omstandigheden de weigerende partij niet worden veroordeeld 

tot medewerking aan de ondertekening van een koopovereenkomst, maar slechts tot een 

vergoeding van de schade.

Kortom: aan de particuliere verkoper komt jegens de particuliere koper eveneens een beroep 

op het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe. Medewerking aan 

schriftelijke vastlegging kan niet met een rechterlijk vonnis worden afgedwongen en een 

vordering tot schadevergoeding is niet toewijsbaar. Beroep op de redelijkheid en billijkheid is 

slechts in geval van bijzondere omstandigheden mogelijk en kan enkele leiden tot een 

veroordeling tot schadevergoeding.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer 

aangegeven dat hij geen noodzaak ziet het schriftelijkheidsvereiste uit te breiden naar alle 

koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken. Het schriftelijkheidsvereiste blijft 

daarom beperkt tot de koop van een woning door een particulier.

Disclaimer

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsflits in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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