
Koop van een woning. Non-conformiteit.
Uitleg artikel 5.3 NVM-koopakte

HR 23 december 2005, C04/294HR, LJN: AU2414; RvdW 2006, 17 

(De Rooij/Van Olphen)

Koop; non-conformiteit; uitleg

1 Feiten en het procesverloop

Op 19 april 2001 heeft De Rooij van Van Olphen gekocht een woonhuis met
erf, tuin en garage te Bloemendaal voor een bedrag van € 2.268.901. De
Rooij wilde het woonhuis slopen en het perceel in twee percelen splitsen
en daarop twee geschakelde woonhuizen laten bouwen, één voor hemzelf
en één voor de verkoop. De koop is gesloten op basis van het bekende
NVM-model voor de koop van een bestaande eengezinswoning. Artikel 5.3
van die koopakte luidt:

‘De onroerende zaak zal bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigen-
schappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Koper is
voornemens de onroerende zaak te gebruiken als: bouwperceel voor
twee halfvrijstaande woonhuizen. (...) Verkoper staat niet in voor ande-
re eigenschappen dan die voor een normaal gebruik nodig zijn, noch
voor de afwezigheid van gebreken die dat normale gebruik belemme-
ren en die aan koper kenbaar zijn op het moment van het tot stand
komen van deze koopovereenkomst.’

Op 1 februari 2002 heeft de levering plaatsgevonden. Na de koop, maar
vóór de levering, is het gebied waar de onroerende zaak is gelegen, aange-
wezen als beschermd dorpsgezicht (artikel 35 Monumentenwet). De
gemeente heeft aangegeven dat aanvragen voor sloop- en bouwvergun-
ningen ter plaatse worden aangehouden totdat er een nieuw bestem-
mingsplan van kracht is, waarvoor maximaal drie jaar is uitgetrokken. De
Rooij heeft daarop de onroerende zaak op 10 juni 2002 verkocht aan een
derde voor € 2.110.078.
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De Rooij heeft in het onderhavige geding van Van Olphen primair ontbin-
ding, subsidiair vernietiging wegens dwaling en meer subsidiair ontbin-
ding wegens onvoorziene omstandigheden van de koopovereenkomst
gevorderd, alsmede schadevergoeding bestaande uit het verschil tussen
de door hem betaalde koopprijs en de prijs waarvoor hij de onroerende
zaak aan een derde heeft doorverkocht alsmede schadevergoeding nader
op te maken bij staat.

De rechtbank Haarlem heeft de vorderingen van De Rooij afgewezen, welk
vonnis in hoger beroep door het gerechtshof te Amsterdam is bekrachtigd.
De redenering van het hof komt erop neer dat het in artikel 5.3 van de
koopakte genoemde ‘voorgenomen gebruik’ van de onroerende zaak geen
uitwerking is van het in dat artikel genoemde ‘normaal gebruik’ van de
onroerende zaak en dat het voorgenomen gebruik (sloop en bouw van
twee geschakelde woningen) niet onder het normale gebruik van het
gekochte valt en dat verkoper op grond van artikel 5.3, laatste volzin, niet
voor het voorgenomen (bijzondere) gebruik instaat, maar alleen voor het
normale gebruik.

2 Beslissing van de Hoge Raad

De Hoge Raad:

‘3.6 (…) De onderdelen stellen de uitleg van het hiervoor (…) weergege-
ven artikel 5.3 van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst aan
de orde. Die uitleg dient te geschieden met inachtneming van de zoge-
heten Haviltex-maatstaf (HR 13 maart 1981, nr. 11647, NJ 1981, 635). Deze
brengt mee dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding
van partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van
alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat
contract. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de
bewoordingen waarin deze bepalingen zijn gesteld, gelezen in de con-
text van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het
maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van
dat geschrift vaak wel van groot belang (HR 20 februari 2004, nr. C
02/219, NJ 2005, 493). In dit licht heeft ten aanzien van de uitleg van
een overeenkomst waarbij een bebouwde onroerende zaak is verkocht,
het volgende te gelden. Indien partijen bij de schriftelijke vastlegging
van hun overeenkomst gebruikmaken van een standaardakte waarin
een beding voorkomt dat, zoals artikel 5.3 van de standaard NVM-koop-
akte, als voorgedrukte verklaring van de verkoper bevat dat de ver-
kochte zaak de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor een nor-
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maal gebruik daarvan nodig zijn, zal uitgangspunt voor de uitleg van
dit beding dienen te zijn dat ‘normaal gebruik’ betrekking heeft op wat
daaronder naar gangbaar spraakgebruik wordt verstaan ten aanzien
van de grond alsmede van de ten tijde van de verkoop zich daarop
bevindende bebouwing. Daaronder valt in beginsel niet de sloop van
de bebouwing gevolgd door het gebruik van de grond als bouwgrond.
Dit betekent dat het enkele feit dat in een dergelijk beding naast die
voorgedrukte tekst door partijen specifiek is opgenomen dat koper
voornemens is van de onroerende zaak gebruik te maken als bouwper-
ceel, niet zonder meer en ook niet in beginsel meebrengt dat de over-
eenkomst aldus dient te worden uitgelegd dat de verkoper ervoor
instaat dat sloop van de zich op dat perceel ten tijde van de verkoop
bevindende bebouwing mogelijk en geoorloofd zal zijn. Het ligt daar-
om op de weg van de koper feiten en omstandigheden te stellen en
zonodig te bewijzen waaruit volgt dat de verkoper in het gegeven geval
de hiervoor bedoelde eigenschappen van de verkochte onroerende
zaak wel degelijk heeft willen garanderen, of dat de koper daarop in de
gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, bij-
voorbeeld doordat de makelaar die de verkoop heeft begeleid, de verko-
per uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat deze diende in te staan voor
hetgeen achter “normaal gebruik” in de standaardakte werd opgeno-
men. Het vorenstaande wordt niet anders indien moet worden aange-
nomen dat de opstellers van de standaardakte met het hiervoor aange-
haalde beding inhoud hebben willen geven aan de term “normaal
gebruik” – en de daaraan verbonden rechtsgevolgen – zoals bedoeld in
artikel 7:17 lid 2 BW. Niet de bedoeling van de opstellers van de stan-
daardakte is immers van belang voor de uitleg van een overeenkomst
die schriftelijk is vastgelegd met gebruikmaking van die standaardak-
te, maar de bedoeling van de contracterende partijen.’

3 Noot 

3.1 Juridische onduidelijkheden bij de koop van een woning met
verborgen gebreken

De koper van een bestaande woning kan na de koop en overdacht gecon-
fronteerd worden met verborgen gebreken aan de woning, zoals een huis-
zwam in de ontoegankelijke kruipruimte, een boktor in dakspanten die
verborgen zitten achter zachtboardplaten, olieverontreiniging in de tuin
en asbest achter het aanrechtkastje. Deze alledaagse gebreken geven aan-
leiding tot veel rechtspraak. Het is opvallend hoe uiteenlopend de recht-
spraak is bij de beantwoording van de vraag of een feitelijke gebrek een
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non-conformiteit oplevert en, zo ja, of die tekortkoming de verkoper al dan
niet kan worden toegerekend.

In deze noot wil ik ingaan op artikel 5.3 van de NVM-koopakte (verkoper
staat in voor het normaal gebruik van de onroerende zaak) en de uitleg
daarvan (paragraaf 3.2), het verschil tussen ‘normaal gebruik’ in de zin van
artikel 5.3 en in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW (paragraaf 3.3) en het ver-
weer van de verkoper dat hij niet weet of behoort te weten van de gebre-
ken (paragraaf 3.4). Ten slotte doe ik enige suggesties tot herformulering
van artikel 5.3 van de NVM-koopakte teneinde de koper en verkoper op
voorhand meer duidelijkheid te verschaffen over hun rechtspositie indien
na de overdracht verborgen gebreken aan het licht komen.

3.2 Uitleg van de NVM-koopakte

De uitleg van een contractsbeding vindt in beginsel plaats aan de hand
van de Haviltex-maatstaf. Dit is ook het geval als het contractsbeding een
standaardcontract is, zoals de model-koopakten van de NVM.1 Waar partij-
en ten aanzien van een standaardcontract niets bijzonders over en weer
hebben verklaard, kan het niet anders dan aankomen op een objectieve,
redelijke uitleg.2 In het onderhavige arrest verwijst de Hoge Raad naar zijn
arrest DSM/Fox (in 4.5 slot)3, waarin hij heeft geoordeeld dat in praktisch
opzicht bij de uitleg van schriftelijke contracten de taalkundige interpre-
tatie grote betekenis toekomt. De Hoge Raad vervolgt die lijn in dit geval:
als partijen ten aanzien van het desbetreffende beding in de standaard
NVM-koopakte niets over en weer hebben verklaard, dan komt het vol-
gens de Hoge Raad aan op de betekenis naar ‘gangbaar spraakgebruik’; de
algemene taalkundige betekenis. Naar mijn mening sluit dit oordeel van
de Hoge Raad niet uit dat betekenis toekomt aan andere objectieve uitleg-
factoren als de structuur van de modelakte, een partijen kenbare openba-
re toelichting daarop4 en de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen bij de
ene of de andere uitleg.
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1 Vgl. HR 9 juli 2004, NJ 2005, 496 m.b.t. een arbeidsovereenkomst die volledig was ontleend
aan een model bij een CAO en m.b.t. algemene voorwaarden HR 30 november 2001, JOR 2002,
43.

2 Zie mede m.b.t. NVM-voorwaarden: R.P.J.L. Tjittes, ‘Uitleg van schriftelijke contracten’, RMTh
2005, p. 10, 12.

3 HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 (DSM/Fox).
4 Vgl. behalve de CAO-rechtspraak ook HR 27 februari 2004, NJ 2005, 498 (nadere toelichting op

het Bindend Besluit Regres gepubliceerd in het WPNR).
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Zo behoort sinds jaar en dag bij de standaard NVM-koopakte een model-
toelichting op de daarin voorkomende artikelen. Het is echter bepaald
geen gebruik dat de koper of verkoper die modeltoelichting krijgt van de
instrumenterende makelaar, zo heb ik zelf meerdere keren mogen erva-
ren. Dat is jammer, want in die toelichting staat veel nuttigs, zoals dat ver-
borgen gebreken die een normaal gebruik van de onroerende zaak in de
weg staan voor risico van de verkoper komen (zie nader paragraaf 3.4.2
van deze noot).

Het begrip ‘normaal gebruik’ van de gekochte zaak in artikel 5.3 van de
NVM-koopakte moet volgens de Hoge Raad in het onderhavige arrest wor-
den uitgelegd volgens ‘gangbaar spraakgebruik’. De gekochte onroerende
zaak is in dit geval grond en de gebouwen daarop. Volgens de Hoge Raad
valt naar ‘gangbaar spraakgebruik’ in beginsel de sloop van de gebouwen
en het gebruik van de grond als bouwgrond niet onder ‘normaal gebruik’
van de gekochte grond en de bebouwing daarop.

Het zojuist vermelde oordeel van de Hoge Raad laat zien dat een gramma-
ticale uitleg een indringende toetsing in cassatie mogelijk maakt, omdat
die, bij gebreke van gestelde nadere feitelijke omstandigheden, door de
Hoge Raad zelf kan plaatsvinden op basis van de tekst van het document
alleen.5 Een dergelijke toetsing is bij een standaard-koopakte als de NVM-
akte, die door vele kopers en verkopers in het hele land op ruime schaal
wordt gebruikt, van groot belang om de uniformiteit in de interpretatie
daarvan te bewaken als van een bijzondere bedoeling van partijen niet
blijkt. De Hoge Raad staat in dergelijke gevallen een objectieve toepassing
van de Haviltex-norm voor, zo blijkt uit het arrest DSM/Fox (onder 4.4):

‘Enerzijds heeft ook bij toepassing van de Haviltexnorm te gelden dat,
indien de inhoud van een overeenkomst in een geschrift is vastgelegd
(…) de argumenten voor een uitleg van dat geschrift naar objectieve
maatstaven aan gewicht winnen in de mate waarin de daarin beli-
chaamde overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de rechtsposi-
tie te beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende
partijen uit dat geschrift en een eventueel daarbij behorende toelich-
ting niet kunnen kennen en het voor de opstellers voorzienbare aantal
van die derden groter is, terwijl het geschrift ertoe strekt hun rechtspo-
sitie op uniforme wijze te regelen.’
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5 Vgl. M.H. Wissink, ‘Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm? Over een vloeiende overgang en
de noodzaak om toch te kiezen’, WPNR 6579 (2004), p. 410 en 413 en Tjittes, a.w., p. 11.
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In Duitsland geschiedt de toetsing in cassatie van algemene voorwaarden
die voor een groot aantal partijen van belang zijn meer direct. Indien de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden de grenzen van het ressort
van een Oberlandesgericht te buiten gaat, mag het Bundesgerichtshof de
uitleg van die algemene voorwaarden ten volle toetsen.6

Artikel 5.3 van de onderhavige NVM-koopakte bestaat nauwkeurig
beschouwd uit twee delen, waarvan de onderlinge verhouding niet aan-
stonds geheel helder is. Ten eerste dat de onroerende zaak de eigenschap-
pen moet bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Ten
tweede een verklaring dat de koper voornemens is de zaak op een bepaal-
de manier te gebruiken. Is het tweede (voorgenomen gebruik) een uitwer-
king van het eerste (normaal gebruik) of staat dit er los van? Volgens de
Hoge Raad is normaal gebruik niet zonder meer gelijk te stellen met voor-
genomen gebruik. Je kan je afvragen of die uitleg volgens gangbaar
spraakgebruik voor de hand liggend is. Waar het op aankomt, is wat moet
worden verstaan onder ‘de onroerende zaak’ voor het normale gebruik
waarvan de verkoper volgens artikel 5.3 instaat. Is dat de zaak zoals die
was ten tijde van de verkoop of overdracht of is dat de zaak zoals die zal
zijn na realisatie van het voorgenomen gebruik door de koper? De Hoge
Raad kiest voor de eerste variant (hetgeen past bij het aan artikel 5.3 van
de NVM-koopakte verwante artikel 7:17 lid 2 BW, waar de conformiteit
moet worden beoordeeld op het moment waarop het risico op de koper
overgaat, derhalve bij de aflevering, artikel 7:10 BW7). Maar ik kan me goed
voorstellen dat een particuliere koper denkt en redelijkerwijs mag denken
dat artikel 5.3 wil uitdrukken dat de gekochte zaak geschikt is voor nor-
maal gebruik zoals dat is voorgenomen door de koper. Zelfs juristen zijn
die opvatting toegedaan.8 De vermelding van het voorgenomen gebruik
van de koper in artikel 5.3 volgt immers naadloos op de ‘garantie’ van de
verkoper dat ‘de onroerende zaak’ geschikt is voor normaal gebruik. De
argeloze koper kan eenvoudig ontgaan dat een voorgenomen gebruik
geen normaal gebruik hoeft te zijn. In de NVM-koopakten bedrijfs onroe-
rend goed en agrarisch onroerend goed is dat beter geregeld: ingevuld
moet worden welk gebruik de verkoper van de onroerende zaak heeft
gemaakt en er is bepaald dat partijen dit als normaal gebruik beschou-
wen. Een relativerende opmerking tot slot: meestal zal het voorgenomen
gebruik overeenstemmen met het bestaande gebruik. Het woonhuis blijft
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6 Palandt-Heinrichs, BGB, par. 133, rdnr. 31.
7 Zie Asser-Hijma 5-I, nr. 332.
8 Van die uitleg gaan ook uit R.H.C. Jongeneel & P. Klik, Koop en consumentenkoop, Deventer:

Kluwer 2002, p. 58; alsmede P. Klik, ‘Koop van (verontreinigd) onroerend goed’, M&R 2002, p. 77
(r.k. boven).
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in gebruik als woonhuis. Alleen waar het bestaande gebruik door de ver-
koper afwijkt van het voorgenomen gebruik door de koper kan een uitleg-
geschil ontstaan over artikel 5.3 van de NVM-koopakte als aan de orde is in
het hier besproken arrest.

Indien een door de koper voorgenomen gebruik afwijkt van een normaal
gebruik, dan is er sprake van een bijzonder gebruik (in de zin van artikel
7:17 lid 2 BW)9, maar daarvoor staat de verkoper ingevolge artikel 5.3 van
de NVM-koopakte niet in.10

Zoals gezegd, ligt volgens de Hoge Raad op grond van grammaticale uitleg
van artikel 5.3 van de NVM-koopakte niet voor de hand dat de verkoper
instaat voor het door de koper met de gekochte zaak voorgenomen ge-
bruik. Hij geeft wel twee suggesties wanneer dat wel het geval kan zijn.
Ten eerste als de verkoper het voorgenomen gebruik wel expliciet heeft
willen garanderen. Ten tweede als de koper er redelijkerwijs op mocht ver-
trouwen dat de verkoper die garantie heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat
de makelaar die de verkoop heeft begeleid, de verkoper uitdrukkelijk erop
heeft gewezen dat deze diende in te staan voor het voorgenomen gebruik.
Het laatstgenoemde voorbeeld komt mij nogal ongenuanceerd voor,
omdat het enkel daarop wijzen niet meebrengt dat de verkoper daarmee
instemt of dat de koper daarop redelijkerwijs mag vertrouwen. Om mis-
verstanden te voorkomen, doet de koper, als hij zijn voorgenomen gebruik
door de verkoper gegarandeerd wil zien, er mijns inziens goed aan dat
expliciet met de verkoper overeen te komen.

3.3 Normaal gebruik volgens de NVM-koopakte en artikel 7:17 BW

De koop van een onroerende zaak is blijkens de wettelijke definitie daar-
van geen consumentenkoop (artikel 7:5 lid 1 BW), zodat artikel 7:17 BW van
aanvullend en niet van dwingend recht is (artikel 7:6 BW). Met artikel 5.3
van de NVM-koopakte kan daarom worden afgeweken van artikel 7:17 lid
2 BW. De Hoge Raad kon in het onderhavige arrest dan ook overwegen dat
‘normaal gebruik’ in de zin van artikel 5.3 van de NVM-koopakte niet moet
worden uitgelegd in de zin van ‘normaal gebruik’ in de zin van artikel 7:17
lid 2 BW. De Hoge Raad wijst er terecht op dat de omstandigheid dat de
opstellers van de NVM-koopakte wel hebben bedoeld om het begrip ‘nor-
maal gebruik’ in artikel 5.3 in te vullen overeenkomstig artikel 7:17 lid 2
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9 A-G Keus in zijn conclusie (onder 2.6) voor het onderhavige arrest.
10 Zie C.H.M. Vlaanderen, ‘Over (on)bekendheidsverklaringen en conformiteit in de NVM-koop-

akte’, WPNR 6140 (2000), p. 515.
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BW, niet relevant is. Het gaat om de bedoeling van de contracterende par-
tijen. Die zullen, als zij geen juristen zijn, niet weten dat artikel 5.3 van de
NVM-koopakte mede een verwijzing vormt naar artikel 7:17 lid 2 BW.

‘Normaal gebruik’ in de zin van artikel 5.3 van de NVM-koopakte en ‘nor-
maal gebruik’ in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW kunnen blijkens de voorlig-
gende uitspraak uiteenlopen. Het gangbare spraakgebruik dat de uitleg
van artikel 5.3 bepaalt, is denkelijk minder omvattend dan het wettelijke
begrip ‘normaal gebruik’, omdat normaal gebruik in de zin van artikel 7:17
lid 2 BW een verdergaande normatieve inhoud heeft. De woorden ‘nor-
maal gebruik’ in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW hebben een objectiverende
lading; het gaat er niet om wat voor deze koper persoonlijk als normaal
geldt, maar om hetgeen naar algemene maatstaven als normaal kan wor-
den aangemerkt11 of op juridische gronden voor risico van de verkoper kan
worden gebracht. Zo heeft de Hoge Raad ten aanzien van artikel 7:17 lid 2
BW geoordeeld dat dit artikel met zich brengt dat de koper van een woning
in beginsel (behoudens andersluidende afspraken) ervan mag uitgaan dat
de bouw van een woning (of de verbouwing daarvan) destijds is geschied
met inachtneming van de op dat moment geldende voorschriften, ook als
die voorschiften niet direct betrekking hebben op gebruiksbepalende
eigenschappen of veiligheidsaspecten van de woning (in casu onvoldoen-
de geluidsisolatie).12 Een relativering van het verschil tussen ‘normaal
gebruik’ in de zin van artikel 5.3 van de NVM-koopakte (vast te stellen aan
de hand van normaal spraakgebruik) en ‘normaal gebruik’ in de zin van
artikel 7:17 lid 2 BW (vast te stellen door de rechter mede aan de hand van
juridische toerekeningsfactoren) is op haar plaats. Immers, wat naar
gangbaar spraakgebruik een normaal gebruik inhoudt, heeft een objecti-
verende-normatieve inhoud omdat dit moet worden vastgesteld aan de
hand van de opvattingen in de desbetreffende maatschappelijke kring. In
het kader van gangbaar spraakgebruik zullen partijen denkelijk vooral
belang hechten aan de feitelijke gebruiksmogelijkheden en veiligheids-
voorschriften. Maar dat een woning niet geschikt is voor ‘normaal
gebruik’ omdat zij niet voldoet aan geluidsisolatievoorschriften, is een uit-
leg die naar ‘gangbaar spraakgebruik’ minder voor de hand ligt.

Of een geleverde bestaande woning voldoet aan hetgeen de koper op
grond van de overeenkomst mag verwachten, hangt in het bijzonder af
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11 Asser-Hijma 5-I, nr. 345 en A-G Verkade in zijn conclusie (onder 4.9) voor HR 10 december 2004,
C03/256HR.

12 HR 25 februari 2005, JOR 2005, 168 m.nt. Dammingh (Fabels/Meenderink).
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van de ouderdom van het huis, de prijs, de omstandigheden waaronder de
koop plaatsvond en mededelingen van de verkoper.13 Bovendien zal de
koper, zonder verklaringen van de verkoper die strekken tot het tegendeel,
er rekening mee moeten houden dat de woning van de aanvang af nor-
maal onderhoud behoeft en aanpassing aan de huidige maatstaven (zoals
vervanging van een oude cv-ketel).14 Maar ook van een 160 jaar oud dijk-
huis mag je, als daarvoor aanwijzingen ontbreken, niet verwachten dat je
door de vloer kunt zakken.15

3.4 Het verweer van de niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming

Zowel bij de door een koper van een woonhuis van de verkoper gevorderde
vergoeding van kosten om tekortkomingen daaraan te (doen) herstellen,
gebaseerd op non-conformiteit (bestaande uit schending van artikel 7:17
BW), als op de algemene regeling van de wanprestatie (artikel 6:74 e.v.
BW), bij voorbeeld wegens schending van artikel 5.3 van de NVM-koopak-
te, kan de verkoper als verweer voeren dat de tekortkoming (de non-con-
formiteit) hem niet kan worden toegerekend op een van de gronden als
vermeld in artikel 6:75 BW (wet, rechtshandeling en verkeersopvattin-
gen).16 De stelplicht en bewijslast dat een tekortkoming niet-toerekenbaar
is aan de debiteur (hier: de verkoper), rusten op de debiteur.17 Die regel
wordt in de praktijk door advocaten en rechters18 veelvuldig miskend
waar wordt gesteld dat voor schadevergoeding wegens wanprestatie een
toerekenbare tekortkoming is vereist, te stellen en te bewijzen door de cre-
diteur. De regeling van de artikelen 6:74 en 75 BW laat zien dat een tekort-
koming reeds recht geeft op schadevergoeding, tenzij het verweer van de
debiteur (in casu de verkoper) opgaat dat de tekortkoming hem niet toere-
kenbaar is.

Het uitzonderingskarakter van de overmachtsregeling brengt met zich dat
niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming niet spoedig moet worden
aangenomen.19
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13 Zie over die mededelingen HR 11 juni 2004, NJ 2004, 604.
14 Zie Asser-Hijma 5-I, nr. 346d verwijzend naar Rb. Arnhem 4 december 1997, NJkort 1998, 22. Zo

ook A-G Keus in zijn conclusie (onder 2.3) voorafgaand aan dit arrest.
15 Hof Den Haag 27 oktober 2005, Prg. 2006, 1.
16 HR 9 januari 1998, NJ 1998, 272 (HD-hond).
17 TM, Parl. Gesch. Boek 6, p. 264. Zie ook Asser-Hartkamp 4-I, nr. 346.
18 Zie Hof Leeuwarden 10 augustus 2005, NJF 2005, 418 (rov. 11). In juiste zin: Hof Leeuwarden 18

december 2002, LJN: AF2327 (rov. 7).
19 Asser-Hijma 5-I, nr. 436 en 437 (slot).
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3.4.1 Schuld
De verkoper kan aanvoeren dat de tekortkoming hem niet toerekenbaar is
bij gebreke van schuld (verwijtbaarheid), omdat hij het desbetreffende
gebrek niet kende en ook niet behoorde te kennen. De verkoper stelt bij-
voorbeeld aan dat hij de vochtplekken of de boktorgaten niet heeft kun-
nen waarnemen, omdat die achter het dakbeschot zaten.

Het belang van wetenschap van de verkoper ten aanzien van de gebreken
verdient enige relativering.

Ten eerste kan de koper, afgezien van schadevergoeding, zich beroepen op
andere remedies waar wetenschap van de verkoper niet relevant is. In
plaats van aanspraak te maken op herstelkosten (dat wil zeggen: schade-
vergoeding, in welk kader de verkoper een beroep kan doen op overmacht
in de zin van artikel 6:75 BW), kan de koper aanspraak maken op herstel.
Herstel is een species van de vordering tot nakoming. De (niet-)verwijt-
baarheid van de tekortkoming is geen vereiste voor een recht op nako-
ming. Het verweer van de verkoper, dat hij de gebreken niet kende en ook
niet behoorde te kennen, doet niet ter zake.
Voorts kan de koper een beroep doen op wederzijdse dwaling (artikel 6:228
lid 1 onder c BW).20 In dat geval kan de koper wijziging van de koopprijs ver-
langen.21 Hierbij moet de koper wel bedenken, dat indien ook de verkoper
geen weet had van het gebrek en hem te dien aanzien geen verwijt treft,
het wat mij betreft voor de hand ligt dat het daardoor ontstane nadeel
wordt verdeeld over koper en verkoper.22 Ten slotte kan de koper een
beroep doen op gedeeltelijke ontbinding, bestaande uit een vermindering
van de koopprijs (ten bedrage van de herstelkosten) (artikel 6:270 BW). Bij
(gedeeltelijke) ontbinding is de (niet-)toerekenbaarheid van de verkoper
niet relevant (artikel 6:265 BW). Indien de koper naast vorenstaande reme-
dies aanspraak maakt op aanvullende schadevergoeding, dan kan hij
geconfronteerd worden met het overmachtverweer. Toerekening van de
tekortkoming aan de verkoper op andere gronden (rechtshandeling of ver-
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20 Het veelal (subsidiair) door de koper gedane beroep op dwaling wegens schending van een
mededelingsplicht door de verkoper (artikel 6:228 lid 1 onder b BW) wordt ook aangetast door
een geslaagd beroep door de verkoper op onbekendheid met de gebreken. Immers, voor het
ontstaan van een mededelingsplicht is (onder meer) vereist dat de verkoper wist of behoorde
te weten van de desbetreffende gebreken. Zie Asser-Hijma 5-I, nr. 233 en 234.

21 Zie HR 28 november 1997, NJ 1998, 659 (Luycks/Kroonenberg I), HR 11 juli 2003, NJ 2004, 616
(Luycks/Kroonenberg II) en HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer).

22 In HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106 (Ruinemans/Heijmeijer) onder 3.12 heeft de Hoge Raad
geoordeeld dat, anders dan Nieuwenhuis had bepleit (WPNR 6164-6165, 1995, p. 40-41), bij
wederzijdse dwaling niet per definitie een 50/50-verdeling moet plaatsvinden.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



keersopvattingen) wordt dan relevant (daarover de paragrafen 3.4.2 en 3.4.3
van deze noot).
Ten tweede moet worden bedacht dat als er sprake is van non-confor-
miteit, maar de verkoper een beroep op overmacht toekomt, schadever-
goeding niet geheel is uitgesloten. In artikel 6:78 lid 1 BW is bepaald dat als
de debiteur (hier: de verkoper) een voordeel geniet in de situatie dat hij
weliswaar is tekortgeschoten, maar er sprake is van overmacht, de credi-
teur (koper) met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde
verrijking (artikel 6:212 BW) recht heeft op vergoeding tot ten hoogste dit
voordeel. Een voordeel doet zich voor wanneer de financiële situatie waar-
in de debiteur (hier: de verkoper) thans verkeert beter is dan in de hypo-
thetische financiële situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien de
overmachtsituatie zich niet had voorgedaan en hij zijn verbintenis zou
zijn nagekomen.23 Het voordeel kan bestaan in de kosten die de verkoper
heeft bespaard omdat hij niet kon presteren.24 Hieronder kunnen ook wor-
den begrepen de kosten van herstel van de tekortkoming indien er geen
sprake zou zijn van overmacht. Wel moet worden bedacht dat de redelijk-
heid met zich brengt dat een aftrek nieuw voor oud moet plaatsvinden.

3.4.2 Rechtshandeling
Indien de verkoper ter zake van de non-conformiteit geen verwijt treft,
dan kan de tekortkoming hem ook nog worden toegerekend op grond van
een rechtshandeling of op grond van de verkeersopvattingen.

In het kader van toerekening op grond van een rechtshandeling verdient
artikel 5.3 van de NVM-akte aandacht. Houdt deze bepaling een rechtshan-
deling in dat een non-conformiteit aan de verkoper moet worden toegere-
kend? De rechtspraak25 en de literatuur26 zijn verdeeld of artikel 5.3 van de
NVM-koopakte een toerekening van de tekortkoming op grond van een
rechtshandeling inhoudt. Naar mijn mening geldt het volgende. Als van
een bijzondere partijbedoeling niet blijkt, komt het bij een redelijke uitleg
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23 Aldus Ph.A.N. Houwing, ‘Het ontwerp voor het zesde boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
Afdeling 6.1.8. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis. De overmacht (II, slot).’
WPNR 4740 (1962), p. 439; en G.J.P. de Vries, Recht op nakoming en op schadevergoeding en
ontbinding wegens tekortkoming, Deventer; W.E.J. Tjeink Willink 1997, p. 119.

24 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p. 275.
25 Zie P.E.M. Klein, ‘Garantie en conformiteit’ in: M.M. van Rossum (red.), Garanties in de rechts-

praktijk, Deventer: Kluwer 2002, p. 232-233.
26 Zie vooral pro: J.J. Dammingh, Bemiddeling door de makelaar bij de koop en verkoop van

onroerende zaken (diss. Nijmegen 2002), p. 232; J.J. Dammingh, ‘Non-conformiteit bij de koop
van woningen’, Advocatenblad 2005, p. 628; en contra: M.M. van Rossum, ‘Perikelen rond de
koop van een woonboerderij’, NTBR 2000, p. 244-248 en M.M. van Rossum, ‘Koop en verkoop
van verontreinigde grond; ontwikkelingen en tendensen’, NTBR 2001, p. 843.
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van artikel 5.3 van de NVM-koopakte vooral aan op een uitleg naar gang-
baar spraakgebruik, zo heeft de Hoge Raad in het hier te bespreken arrest
geleerd. Zoals gezegd moeten wat mij betreft ook andere algemeen kenba-
re uitlegfactoren, ontleend aan tekst, structuur en openbare toelichting, in
ogenschouw worden genomen bij een objectieve uitleg van artikel 5.3 van
de NVM-koopakte. Artikel 5.1 van de NVM-koopakte houdt in dat de verko-
per niet instaat voor de afwezigheid van (verborgen) gebreken.27 Artikel
5.3 van de NVM-koopakte maakt daarop een uitzondering, waar de verko-
per verklaart dat hij ervoor ‘instaat’ dat het verkochte geschikt is voor nor-
maal gebruik (tenzij er sprake is van kenbare gebreken). In Van Dale staat
dat ‘ergens voor instaan’ betekent ‘zich er aansprakelijk voor stellen’ en
dat ‘voor de deugdelijkheid van het toestel staan wij in’ inhoudt ‘die
garanderen wij’. Naar gangbaar spraakgebruik houdt de zinsnede in arti-
kel 5.3 van de NVM-koopakte, dat de verkoper instaat voor een normaal
gebruik van de zaak, in dat de verkoper aansprakelijk is voor een normaal
gebruik van de zaak, hetgeen inhoudt dat als er sprake is van non-confor-
miteit hij aanstonds aansprakelijk is voor schadevergoeding, zodat het
niet-toerekenbaarheidsverweer is geëcarteerd.28 Op grond van bijzondere
partijbedoelingen kan anders worden geoordeeld.29

Dat volgens de opstellers van de NVM-koopakte (in 1991) een beroep op
overmacht niet bij voorbaat is uitgesloten,30 doet niet ter zake, omdat,
zoals de Hoge Raad in de hier besproken zaak heeft geoordeeld, het gaat
om de contractsluitende partijen. Overigens is de NVM thans, blijkens
nieuwere model-toelichtingen op de NVM-koopakte, een andere opvat-
ting toegedaan en houdt artikel 5.3 ook volgens de NVM een toerekening
op grond van een rechtshandeling in. In de modeltoelichting staat thans
ter toelichting op artikel 5.3 als voorbeeld, dat wanneer een bodemveront-
reiniging volledig onbekend is aan koper en verkoper, het risico daarvan
voor verkoper komt als deze verontreiniging het normale gebruik belem-
mert. Indien dit niet het geval is, is de onbekende verontreiniging voor
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27 ‘De onroerende zaak zal aan de koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin
deze zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt met alle (…) zichtbare en
onzichtbare gebreken (…).’

28 In HR 28 januari 2000, NJ 2000, 575 (Christiaanse/van Dijk) onder 3.4 benoemt de HR art. 5.3
van de NVM-koopakte als een ‘garantie’. In een recente ‘Privaatrecht Actueel’ in het WPNR
druk ik me – naar ik nu van mening ben: ten onrechte – voorzichtiger uit.

29 In die zin moet HR 22 december 1995, NJ 1996, 300 (ABP/FGH) onder 3.5.2 worden begrepen
waarin is geoordeeld dat om de inhoud vast te stellen van ‘instaan voor’ dit begrip moet wor-
den ‘gehaviltext’. Zie in gelijke zin ten aanzien van het begrip ‘garantie’ HR 4 februari 2000, NJ
2000, 562 (Mol/Meijer) onder 3.3.

30 Aldus NVM-jurist Vlaanderen, a.w., p. 517.
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risico van koper (op grond van artikel 5.1 van de NVM-akte). Indien de ver-
koper die toelichting heeft ontvangen of daarvan weet heeft op grond van
eerdere transacties, dan is dit een extra argument naast de bewoordingen
van artikel 5.3 en de structuur van de NVM-koopakte om artikel 5.3 uit te
leggen als een rechtshandeling waarmee de toerekening van de non-con-
formiteit is gegeven.

3.4.3 Verkeersopvattingen
Ten slotte verdient aandacht dat een tekortkoming aan de verkoper, bui-
ten een weten of behoren te weten van de verkoper en zonder dat er spra-
ke is van een rechtshandeling, kan worden toegerekend op grond van de
verkeersopvattingen. De Hoge Raad heeft bij de verkoop van industrieel
vervaardigde zaken de regel gegeven dat een tekortkoming in beginsel op
grond van de verkeersopvattingen aan de verkoper wordt toegerekend.31

In de lagere rechtspraak is die regel ook toegepast bij tekortkomingen aan
een woning.32 Naar mijn mening kan die toerekening zonder meer niet uit
de rechtspraak van de Hoge Raad worden afgeleid. Een toerekening op
grond van de verkeersopvattingen eist naar mijn mening een nadere
motivering, omdat ‘de verkeersopvattingen’ op zich tamelijk nietszeggend
zijn.33 De verkeersopvattingen zijn eigenlijk de opvattingen in de desbe-
treffende kring van het maatschappelijk verkeer, bijvoorbeeld de kring
van particuliere verkopers en kopers van woningen, de kring van professi-
onele verkopers en kopers van woningen en de kring van professionele
verkopers en particuliere kopers van woningen. Op de keper beschouwd
zou een deskundigenbericht uitsluitsel moeten bieden van welke risico-
verdeling ten aanzien van onbekende gebreken men in de desbetreffende
kringen uitgaat. Die benadering lijkt mij een illusie, al was het maar
omdat de betrokkenen daarover waarschijnlijk geen specifieke opvatting
hebben (‘weet niet/geen mening 98%’).34 Bij de vaststelling van de ver-
keersopvattingen gaat het eigenlijk om juridische toerekeningsfactoren
en concrete billijkheidsfactoren. Rossel stelt terecht dat de verkeersopvat-
tingen genoemd in artikel 6:75 BW de wenselijke risicoverdeling tussen de
betrokkenen betreft.35
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31 HR 27 april 2001, NJ 2002, 213 (Oerlemans/Driessen).
32 Rb Arnhem 7 mei 2003, TvC 2003, p. 308.
33 Zie G.T. de Jong, ‘Artikel 6:75: een merkwaardige bepaling’, in: CJHB (Brunner-bundel),

Deventer: Kluwer 1994, p. 201.
34 Zie ook H.J. Rossel, ‘De verkeersopvatting’, in: CJHB (Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994,

p. 340-341.
35 Rossel, a.w., p. 337.
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Zo heeft het Arnhemse hof in een geval waarin de constructie van een plat
dak haar draagkracht had verloren door langdurige inwatering en waarin
sprake was van wateroverlast in de kelder en waar de verkoper zich had
beroepen op niet-toerekenbaarheid van de tekortkomingen bij gebreke
van wetenschap, omdat hij nimmer in het pand had gewoond, geoordeeld
dat de tekortkoming op grond van de verkeersopvattingen aan de verko-
per moet worden toegerekend.36 Hierbij heeft het overwogen dat het niet
gaat om a-typische gebreken, dat de verkoper de gebreken, als hij de wo-
ning had geïnspecteerd (hetgeen voor de hand zou hebben gelegen) rede-
lijkerwijs had kunnen kennen, dat niet blijkt dat de gebreken in de koop-
prijs zijn verdisconteerd en dat een andere opvatting ertoe zou kunnen
leiden dat verkopers, om aan aansprakelijkheid ter zake van non-confor-
miteit te ontkomen, verkoop via stromannen zouden kunnen doen plaats-
vinden.

Wellicht dat zelfs een nog verdergaande stelling moet worden betrokken:
waar de totstandkoming en inhoud van de koopprijs er geen blijk van
geven dat in die koopprijs een risico voor onbekende gebreken ligt beslo-
ten, is de koopprijs gebaseerd op de levering van een onroerende zaak zon-
der de aan het licht gekomen tekortkomingen. Zou dit in beginsel geen
toerekening van de tekortkoming aan de verkoper op grond van de ver-
keersopvattingen rechtvaardigen? De verkoper heeft een koopprijs ont-
vangen op basis van een onroerende zaak zonder de gebreken. Uitzon-
deringen zijn mogelijk, bijvoorbeeld indien de herstelkosten een meer dan
evenredig deel van de koopprijs opslokken. De hier aan de orde gestelde
vergaande opvatting zou er wel toe leiden dat het verweer van de niet-toe-
rekenbaarheid vrijwel geen rol speelt (behalve in typische ‘act of God’-
gevallen).

3.5 Aanbeveling: artikel 5.3 NVM-koopakte eengezinswoningen
moet helderder worden geformuleerd

Als de onderhavige zaak één ding heeft laten zien, dan is het dat artikel 5.3
van de NVM-koopakte bestaande eengezinswoningen de nodige onduide-
lijkheden in zich bergt. Om recht te doen aan de verwachtingen van de
koper en de verkoper verdient het aanbeveling dat, evenals bij de NVM-
standaardakten bedrijfs onroerend goed en agrarisch onroerend goed, het
door de verkoper van de onroerende zaak bestaande gebruik moet worden
ingevuld en dat vervolgens wordt bepaald dat dit wordt verstaan onder
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36 Hof Arnhem 27 april 2004, rolnr. 2003/141.
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normaal gebruik van de zaak. Tevens moet worden aangegeven dat als de
koper een garantie ter zake van (bijzonder) voorgenomen gebruik wil, dit
afzonderlijk moet worden overeengekomen. Verder geeft de huidige tekst
van artikel 5.3 aanleiding tot discussie of, als er sprake is van een tekortko-
ming, die tekortkoming op grond van die bepaling aan de verkoper moet
worden toegerekend, zodat zijn overmachtsverweer (ik, verkoper, wist of
behoorde niet te weten van de gebreken) wordt geëcarteerd. Een uitdruk-
kelijke bepaling van die strekking, dat als er sprake is van non-confor-
miteit de verkoper aansprakelijk is voor de dientengevolge geleden scha-
de, verdient eveneens aanbeveling. Tot die tijd is te verwachten dat artikel
5.3 van de NVM-koopakte een bron van procedures zal blijven vormen.

Prof. mr. R.-J. Tjittes*
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* Prof. mr. Rieme-Jan Tjittes, raadsheer gerechtshof Arnhem en hoogleraar privaatrecht aan de
Vrije Universiteit.
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