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Iedere dag worden er huizen en bedrijfspanden gekocht en verkocht. Het komt 

geregeld voor dat een gekochte onroerende zaak niet voldoet aan de 

verwachtingen die de koper daar ten tijde van het sluiten van de 

koopovereenkomst van had. Zo kan in de onroerende zaak asbest blijken te 

zitten of kan de directe omgeving van de onroerende zaak van gedaante (gaan) 

veranderen. Kan de koper in een dergelijk geval met een beroep op dwaling nog 

van de koop af? Bij de beantwoording van die vraag staan doorgaans de 

mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper 

lijnrecht tegenover elkaar. In dit artikel bespreek ik hoe deze plichten zich anno 

2019 tot elkaar verhouden. 

Mededelings- en onderzoeksplicht: achtergrond 

Een verkoper is verplicht om met de koper die informatie over de onroerende zaak te 

delen waarvan hij weet of behoort te weten dat dit voor het voorgenomen gebruik of de 

bedoeling van de koper relevant is (mededelingsplicht). Hier staat tegenover dat van de 

koper verwacht mag worden dat hij bepaald onderzoek verricht naar de eigenschappen 

die hij verwacht van de onroerende zaak (onderzoeksplicht). 

Als een gekochte onroerende zaak niet aan de verwachtingen voldoet, staat voor de 

koper onder andere een beroep op artikel 7:17 BW (non-conformiteit) en/of artikel 6:228 

BW (dwaling) open. In deze wetsartikelen komen de mededelings- en onderzoeksplicht 

tot uitdrukking. 

Artikel 7:17 BW bepaalt - kort gezegd - dat een onroerende zaak aan de 

koopovereenkomst moet beantwoorden en de eigenschappen dient te hebben die voor 

een normaal gebruik van de bestemming daarvan nodig zijn. Hierbij is van belang welke 

mededelingen de verkoper aan de koper over de onroerende zaak heeft gedaan of juist 

achterwege heeft gelaten (mededelingsplicht). Hier staat tegenover dat de koper alleen 

die eigenschappen mag verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te 

betwijfelen en ten tijde van de koop bekend was of behoefde te zijn met de afwezigheid 

hiervan (onderzoeksplicht). 

Artikel 6:228 BW ziet op dwaling en bepaalt - in hoofdlijnen - dat een overeenkomst kan 

worden vernietigd wanneer deze onder een onjuiste voorstelling van zaken is gesloten en 

deze onjuiste voorstelling zo essentieel is dat zonder deze onjuiste voorstelling de 

overeenkomst niet was gesloten. Deze onjuiste voorstelling van zaken dient te zijn 

ontstaan door inlichtingen van de verkoper, of juist het zwijgen van verkoper waar deze 

had behoren te spreken (mededelingsplicht). Wanneer de dwaling voor rekening van de 

koper behoort te blijven, bijvoorbeeld indien deze nader onderzoek achterwege heeft 

gelaten, terwijl dit wel op zijn plek was geweest, zal deze de koopovereenkomst niet 

kunnen vernietigen (onderzoeksplicht). 
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Mededelings- en onderzoeksplicht: naast elkaar 

Een verkoper heeft een mededelingsplicht indien hij: 

1. het gebrek kent of behoorde te kennen, 

2. weet of behoort te weten dat dit gegeven voor de koper van belang is, en 

3. er rekening mee moet houden dat de koper het gebrek niet kent. 

Voor de beantwoording van de vraag of de verkoper zijn mededelingsplicht heeft 

geschonden, is mede van belang of de verkoper er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat 

de koper zelf onderzoek zou verrichten, bijvoorbeeld doordat deze door een deskundige 

partij wordt bijgestaan. In het algemeen moet worden aangenomen dat voor een koper 

die als professionele partij kan worden aangemerkt, een verzwaarde onderzoeksplicht 

geldt. 

Bij iedere transactie kan zowel de mededelingsplicht als de onderzoeksplicht een rol 

spelen. Zo is het ook mogelijk dat ten aanzien van een bepaalde eigenschap van een 

onroerende zaak zowel de mededelingsplicht als de onderzoeksplicht geldt. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij scheurvorming in een woning, waarbij de koper een aantal 

scheuren bij de bezichtiging constateert en de verkoper al bekend is dat het een 

structureel probleem betreft dat een permanente oplossing behoeft. Aan de ene kant 

mag in dit geval van de koper worden verwacht dat deze onderzoek doet naar de oorzaak 

van de geconstateerde scheuren, aan de andere kant dient de verkoper de koper mede 

te delen dat het een structureel probleem betreft waar een permanente oplossing voor 

moet worden gezocht. 

Over de verhouding tussen deze plichten heeft de Hoge Raad overwogen dat, wanneer de 

ene partij een mededelingsplicht heeft ten aanzien van bepaalde feiten, de goede trouw 

zich in het algemeen ertegen verzet dat deze partij zich erop beroept dat de andere partij 

de dwaling aan zichzelf te wijten heeft door niet aan zijn onderzoeksplicht te voldoen. 

Bijzondere omstandigheden daargelaten. Deze rechtsregel strekt ertoe om de 

onvoorzichtige koper in beginsel te beschermen tegen dwaling ten gevolge van het 

verzwijgen van relevante gegevens door de verkoper. Gerechtshof 's-Hertogenbosch 

heeft recent een interessant arrest gewezen over de verhouding tussen de mededelings- 

en onderzoeksplicht. 

Hof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:1814) 

In het bijzonder staat in deze uitspraak de vraag centraal of bepaalde feiten juist onder 

de mededelingsplicht van de verkoper of toch onder de onderzoeksplicht van de koper 

vallen. 

De relevante feiten 

Sterk vereenvoudigd weergegeven, komen de feiten van de kwestie die tot het arrest van 

het hof hebben geleid op het volgende neer: 

Op 31 oktober 2011 kopen kopers een woning waarvan de notariële levering op 15 

december 2011 heeft plaatsgevonden. Op het terrein tegenover de woning bevindt zich 

ten tijde van de verkoop een algemeen psychiatrisch ziekenhuis waar op dat moment 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1814
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zorg wordt verleend aan mensen met psychische en verslavingsproblematiek. In de loop 

van 2015 wordt dit ziekenhuis uitgebreid met een medische heroïne unit (MHU) recht 

tegenover de woning van de kopers. De MHU is bedoeld voor onder meer kortdurende 

verslavingszorg. De kopers stellen zich vervolgens jegens verkoper op het standpunt dat 

hij de op hem rustende mededelingsplicht heeft geschonden door hen ten tijde van de 

koop niet te informeren over het (voornemen tot het) plaatsen van de MHU. 

Vordering 

De kopers vorderen veroordeling van de verkoper tot terugbetaling van een gedeelte van 

de koopprijs. Zij leggen aan deze vordering ten grondslag dat zij een woning hebben 

gekocht die niet slechts tegenover een algemeen psychiatrisch ziekenhuis ligt, maar 

tegenover een algemeen psychiatrisch ziekenhuis mét MHU en dat de verkoper hen had 

moeten informeren dat er (mogelijk) een MHU zou worden gevestigd. Met deze kennis 

hadden de kopers, zo voeren zij aan, de koopovereenkomst niet, althans niet onder 

dezelfde voorwaarden, gesloten. Als gevolg van de schending van de mededelingsplicht 

menen de kopers schade te hebben geleden, nu de woning door de vestiging van de MHU 

in marktwaarde is verminderd. De kopers beroepen zich aldus op dwaling en non-

conformiteit. 

Uitspraak 

In eerste aanleg heeft de rechtbank de vordering van de kopers afgewezen. Deze 

uitspraak is vervolgens door het hof bekrachtigd. Het hof overwoog dat de kopers 

"onvoldoende [hebben] toegelicht dat ten tijde van de koopovereenkomst te verwachten 

was dat de komst van de MHU (met ambulante heroïneverstrekking) tot meer overlast 

zou leiden ten opzichte van de eerdere situatie.". Uit in het geding gebrachte gegevens 

blijkt dat er ten opzichte van 2013 in 2016 zelfs een afname van overlast heeft 

plaatsgevonden. 

Er is dus, zo concludeert het hof, "wat betreft de mate van overlast achteraf bezien geen 

negatief gevolg gebleken van de komst van de MHU (ambulante heroïneverstrekking) ten 

opzichte van de eerdere situatie waarin door VOF Dubbele Diagnose in het kader van 

ambulante zorg methadon werd verstrekt. Gelet daarop valt naar het oordeel van het hof 

al helemaal niet in te zien dat ten tijde van de koop van de woning te verwachten was 

dat de (mogelijke) komst van de MHU tot grotere overlast zou leiden.". 

Het hof overweegt vervolgens dat "de in een complex voor psychiatrische en 

verslavingszorg verleende zorg, als normaal maatschappelijk verschijnsel, aan 

wijzigingen/reorganisaties onderhevig kan zijn, niet alleen wat betreft capaciteit maar 

ook wat betreft aard en wijze van behandeling, alsmede dat [appelanten c.s.], wetende 

dat dergelijke zorg op het terrein tegenover de woning werd aangeboden, daar bij hun 

aankoopbeslissing rekening mee hadden kunnen en moeten houden.". Aldus had het in 

het kader van hun onderzoeksplicht op de weg van de kopers gelegen om hier verder 

onderzoek naar te doen. Wanneer zij zekerheid hadden willen hebben over de vraag of 

het algemeen psychiatrisch ziekenhuis geen verandering zou ondergaan en qua 

organisatie hetzelfde zou blijven, hadden zij zelf actie moeten ondernemen. 
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Het hof neemt hierbij tevens in aanmerking dat de verkoper voorafgaand aan de verkoop 

slechts op de hoogte kan zijn geweest dat er een kans is dat er op enig moment een 

MHU op het terrein tegenover de woning gevestigd zou kunnen worden. 

Resumerend komt het hof tot de conclusie dat de verkoper zijn mededelingsplicht niet 

heeft geschonden. De verkoper hoefde er geen rekening mee te houden dat de mogelijke 

komst van de MHU voor de kopers van doorslaggevend belang zou zijn bij hun 

aankoopbeslissing. Het hof verwerpt het beroep op dwaling van de kopers. 

De kopers vangen aldus bot bij het hof. Het is echter goed denkbaar dat het arrest wel in 

het voordeel van de kopers was uitgevallen wanneer er wel een toename van de overlast 

was vastgesteld. 

Nadere uitspraken 

In een uitspraak van 18 juni 2019 van (opnieuw) Gerechtshof 's-Hertogenbosch 

(ECLI:NL:GHSHE:2019:2170) wordt geoordeeld dat de verkoper zijn mededelingsplicht 

ook níet heeft geschonden. In deze kwestie betreft het een onroerende zaak die ten tijde 

van de verkoop gebruikt wordt als agrarisch terrein. Op dit terrein staat een 

landbouwschuur. Voorheen is aldaar een varkenshouderij gevestigd geweest, wat door 

middel van foto's werd aangetoond. Een en ander volgt uit een onderzoeksrapport dat de 

verkoper heeft laten opstellen en vóór de koop aan koper ter beschikking heeft gesteld. 

In de koopovereenkomst wordt de onroerende zaak aangeduid als "perceel met 

opstallen". Voorafgaand aan de koop heeft koper medegedeeld dat hij op het perceel een 

woning op staal wil bouwen. Na het sluiten van de koopovereenkomst blijkt dat er een 

omvangrijke grondverbetering nodig is om deze woning te kunnen realiseren. De gaten 

waar voorheen de mestkelders hebben gezeten blijken te zijn dichtgestort met zwarte 

grond en het aanleggen van de fundering van de woning is daarop niet mogelijk. 

Gebleken is dat de voor de verkoop uitgevoerde grondmetingen hebben plaatsgevonden 

op locaties waar de grond nog net goed genoeg was. De daarvan in het 

onderzoeksrapport opgenomen metingsresultaten lieten derhalve een afwijkend beeld 

zien. Het hof overwoog dat de koper, op grond van de vóór het sluiten van de 

koopovereenkomst aan hem verstrekte informatie, redelijkerwijs mocht verwachten dat 

er ten behoeve van de varkenshouderij in de grote schuur mestkelders hadden gezeten. 

De verkoper mocht er hierom van uitgaan dat de koper de werkelijke situatie ter plaatse 

kende. De verkoper had de koper derhalve niet hoeven in te lichten over de 

aanwezigheid van de mestkelders. Het had op de weg van de koper gelegen om naar 

aanleiding van de hem bekende informatie nader onderzoek te verrichten. 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft later dit jaar nogmaals de mededelingsplicht van de 

verkoper en de onderzoeksplicht van de koper tegen elkaar moeten afwegen. In zijn 

uitspraak van 27 augustus 2019 (ECLI:NL:GHSHE:2019:3179) heeft het hof geoordeeld 

dat de verkoper zijn mededelingsplicht weer wél heeft geschonden. In deze kwestie had 

de koper aangegeven voornemens te zijn een restaurant in het gehuurde te gaan 

exploiteren. De makelaar van de verkoper heeft daarop aangegeven dat het 

bestemmingsplan ruime mogelijkheden bood. Na de (ver)koop blijkt het de koper dat het 

gekochte niet die ruime bestemmingsmogelijkheden bezit. Het hof oordeelt vervolgens 

dat de verkoper de koper hierover vóór de (ver)koop al had dienen in te lichten. Het feit 

dat in de koopovereenkomst staat dat het gekochte pand bestemd is als "winkelpand", 

maakt dit niet anders. Van de verkoper had verwacht mogen worden dat deze expliciet 

aan de koper had medegedeeld dat de op voorhand gegeven informatie onjuist was, en 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2170
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3179
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niet slechts impliciet met de aanduiding "winkelpand" in de koopovereenkomst. Het hof 

oordeelt in deze kwestie dat de onroerende zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst, 

nu deze niet de eigenschappen bezit die de koper op basis van mededelingen van de 

verkoper had mogen verwachten. 

Wat betekent dit voor de praktijk? 

In het vastgoed zijn transacties die zien op onroerend goed aan de orde van de dag. Het 

is voor een koper van groot belang om vóór het sluiten van de koopovereenkomst nader 

onderzoek te doen naar wat hij daadwerkelijk koopt en of het aan te kopen object 

geschikt is voor het door hem beoogde gebruik. Zulks ter voorkoming van verrassingen 

achteraf. Deze onderzoeksplicht geldt temeer bij transacties tussen professionele 

partijen. Dit onderzoek kan ook relevant zijn voor het verdelen van risico's in de 

koopovereenkomst, door deze risico's al dan niet af te dekken in de vorm van garanties 

of door het opnemen van vrijwaringen. 

Ook voor de verkoper kan een nader onderzoek van groot belang zijn. Wanneer hij alle 

hem over de onroerende zaak bekende informatie met de koper deelt, voorkomt hij 

achteraf te worden geconfronteerd met een aansprakelijkheidsclaim van zijn koper 

vanwege het schenden van zijn mededelingsplicht. Over het algemeen weegt de 

mededelingsplicht van de verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper, 

maar zoals de aangehaalde jurisprudentie laat zien, kan de weegschaal, afhankelijk van 

de omstandigheden van het geval, naar beide kanten uitslaan. "Wat niet weet, wat niet 

deert" kan de verkoper aldus duur komen te staan. 
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