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Vanaf 1 januari 2016 betere werking van de
inschrijving van de koopovereenkomst 
Het kopen van een nieuw huis of pand is een
feest, maar wat als de verkoper financiële
problemen heeft? De verkoper gaat bijvoor-
beeld failliet of een schuldeiser probeert zijn
schuld te innen. Dat laatste lukt niet altijd of
er is een verschil van mening over de schuld.
De schuldeiser kan dan besluiten om beslag
te leggen op bezittingen van de schuldenaar
om zijn verhaalsmogelijkheden veilig te
stellen. 

Als de verkoper failliet gaat of als een
schuldeiser van de verkoper na de
ondertekening van de koopovereenkomst
besluit beslag te leggen op het huis of het
pand dan kan de verkoper niet meer vrij van
beslag aan de koper leveren. Een teleurstel-
ling dus voor de koper.

Door het inschrijven van een koopovereen-
komst bij het kadaster ('Vormerkung') kan de
overdracht van het verkochte niet worden
tegengehouden door onder meer een curator
in geval van faillissement of executoriaal- of
derdenbeslag op de onroerende zaak of een
mogelijke tweede verkoop. Ten opzichte van
de koper heeft het beslag dat gelegd wordt na
de inschrijving namelijk geen werking. Het
doel van Vormerkung is het beschermen van
de koper in zijn recht op nakoming van de
koopovereenkomst.

Uit de huidige wet volgt echter dat een gelegd
derdenbeslag ten laste van de verkoper
onder de koper wél doel treft. Schuldeisers
van de verkoper kunnen dan de Vormerkung
omzeilen door derdenbeslag op de te betalen
koopprijs te leggen in plaats van op de
verkochte onroerende zaak.

Door onder de koper beslag te leggen, kan de
koper de koopprijs niet aan de notaris betalen
en kan de levering niet doorgaan. En dat
terwijl de koper geen ‘partij’ is bij de schuld
die de verkoper aan die schuldeiser heeft. 
Om te voorkomen dat het derdenbeslag de
levering van het verkochte wel kan tegen-
houden treedt op 1 januari 2016 een wets-
wijziging in om de werking van Vormerkung
te verbeteren.

De wijzigingen zijn als volgt:
a.  Koper geniet bescherming van de Vormer-

kung, doordat de levering niet meer wordt
geblokkeerd door een beslag op de
koopprijs.
Wanneer er ná Vormerkung derdenbeslag
wordt gelegd kan de koper zijn koopprijs
gewoon betalen aan de notaris en kan de
levering plaatsvinden.

b.  Beslagleggers op de onroerende zaak
kunnen zich verhalen op het ‘surplus’ van
de betaalde koopprijs aan verkoper

Wanneer er ná Vormerkung ten laste van
verkoper beslag wordt gelegd op de
onroerende zaak, kan dit beslag na de
levering veranderd worden in een beslag op
de koopprijs die de notaris onder zich houdt.
Het beslag wordt omgezet in een beslag op
de ontvangen koopprijs in plaats van op de
verkochte en geleverde onroerende zaak.

Daardoor kan de beslaglegger die na de
inschrijving van de koopovereenkomst beslag
heeft gelegd zich kan verhalen op het
gedeelte van de koopprijs wat overblijft
(surplus) voor de verkoper.

Door deze wijzigingen wordt de koper ná
Vormerkung beter beschermd tegen schuld-
eisers van de verkoper die beslag leggen op
de onroerende zaak en dus tegen de teleur-
stelling dat de levering niet doorgaat.

De inschrijving van de koopovereenkomst kan
alleen door de notaris worden verzorgd.
Inschrijving kan plaatsvinden, indien
de notaris onder de koopovereenkomst een
verklaring heeft opgenomen, waarin zijn
naam, voornamen, standplaats en kwaliteit
zijn vermeld. De notaris controleert of de
verkoper het verkochte mag verkopen en
leveren, of de bedenktijd verstreken is en of
de afgelopen 6 maanden niet reeds een
koopovereenkomst ingeschreven is geweest
tussen dezelfde partijen betreffende dezelfde
onroerende zaak.

E&L Notarissen helpt u graag bij de
inschrijving van de koopovereenkomst!
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Dit is een artikel met een andersoortig
onderwerp dan u van ons gewend bent,
het gaat namelijk over het huurrecht
van woonruimte. Het onderwerp laat
echter ook zien dat partijen niet altijd
vrij zijn in wat ze samen afspreken.
Daarnaast heeft iedereen wel iemand in
zijn omgeving die bij het vinden van een
huurwoning mogelijk courtage
(bemiddelingskosten) heeft betaald. De
vraag speelde al langer of die bemidde-
lingskosten eigenlijk wel bij de huurder
in rekening gebracht mogen worden.
De Hoge Raad heeft hier op 16 oktober
2015 uitsluitsel over gegeven: als een
huurbemiddelaar ook namens de
verhuurder optreedt dan mag hij geen
courtage in rekening brengen bij
de huurder. Dit is niet anders als de
bemiddelaar geen kosten in rekening
brengt bij de verhuurder.

Feiten en omstandigheden
Hoe lagen de feiten? Duinzigt Woon-
services B.V. (hierna “Duinzigt”) is een
bureau gericht op de bemiddeling bij de
huur en verhuur van woningen. Eind
2013 heeft zij een overeenkomst
gesloten met een verhuurder van een
woonruimte. In die overeenkomst is
bepaald dat de verhuurder aan Duinzigt
de niet-exclusieve toestemming geeft
om de woonruimte te tonen aan
potentiële huurders. Dit betekent dat de
verhuurder de woning ook via andere
bemiddelaars mag verspreiden. Duinzigt
toont de woningen op haar eigen
website, www.pararius.nl (een

onafhankelijke website waarbij vraag en
aanbod van huurwoningen bij elkaar
worden gebracht) of andere media. Hier-
voor is de verhuurder geen vergoeding
verschuldigd. 

Op enig moment zocht een potentiële
huurder naar een huurwoning. Op de
website van Pararius vond zij de huur-
woning van de verhuurder. Naar aanlei-
ding hiervan heeft de potentiële huurder
contact gezocht met Duinzigt. Duinzigt
heeft aan de potentiële huurder aan-
gegeven dat zij de te huren woning pas
kon bezichtigen als zij zich als woning-
zoekende bij Duinzigt had ingeschreven.
De potentiële huurder heeft zich vervol-
gens ingeschreven en de algemene
voorwaarden geparafeerd en onder-
tekend. In deze algemene voorwaarden
stond dat wanneer Duinzigt een woning
voor de potentiële huurder huurt
eenmalig een courtage verschuldigd is
ter grootte van één maand huur.
Enige tijd later is de potentiële huurder
inderdaad voornoemde woonruimte
gaan huren. Vervolgens heeft Duinzigt
de courtage bij de huurder in rekening
gebracht. De huurder stelde zich op het
standpunt dat Duinzigt geen courtage in
rekening mocht brengen en is een
procedure gestart om terugbetaling te
vorderen. Om duidelijk te krijgen wat in
dergelijke gevallen – die in de praktijk
erg vaak voorkomen - nu rechtens is,
heeft de rechtbank de kwestie voor-
gelegd aan de Hoge Raad (middels een
zogenoemde “prejudiciële vraag”).

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt dat Duinzigt de
aspirant-verhuurder en huurder van
elkaar afschermt en dat hierdoor de
huurder in een positie wordt gebracht
waardoor zij praktisch geen andere
mogelijkheid heeft dan de bemiddeling
van Duinzigt te accepteren bij de
totstandkoming van de beoogde
huurovereenkomst. Tussen Duinzigt en
de aspirant-huurder komt om die reden
een bemiddelingsovereenkomst tot
stand. Er komt echter ook een bemidde-
lingsovereenkomst tot stand tussen
Duinzigt en de aspirant-verhuurder.
Van bemiddeling is namelijk al sprake
als iemand in opdracht of met goed-
vinden van de verhuurder de woning op
zijn website plaatst.

Op deze bemiddelingsovereenkomsten
is artikel 7:417 lid 4 BW van toepassing.
Deze bepaling houdt in dat als een partij
optreedt als lastgever (lees: bemidde-
laar) voor zowel verhuurder als huurder
van een onroerende zaak of een
gedeelte daarvan, de lastgever geen
loon in rekening mag brengen bij de
huurder. Deze bepaling geldt overigens
alleen als één van de partijen (dat zal
meestal de huurder zijn) een consument
is. Het maakt volgens de Hoge Raad niet
uit dat er bij de verhuurder geen loon in
rekening is gebracht. Zelfs wanneer de
verhuurder geen bemiddelingskosten
heeft betaald mogen er geen bemidde-
lingskosten door dezelfde bemiddelaar
bij de huurder in rekening worden

gebracht. Volgens de wettelijke definitie
van een bemiddelingsovereenkomst is er
sprake van een dergelijke overeenkomst
wanneer onder andere de bemiddelaar
loon als vergoeding ontvangt. Hoewel
Duinzigt geen loon in rekening bracht bij
de verhuurder, werd de verhouding
tussen Duinzigt en de verhuurder tóch
als een bemiddelingsovereenkomst
aangemerkt door de Hoge Raad. De
Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld
dat het in rekening brengen van loon niet
bepalend is om een overeenkomst aan te
merken als een bemiddelingsovereen-
komst.

De Hoge Raad formuleert echter ook
een uitzondering op het voorgaande. De
bemiddelaar mag wel loon in rekening
brengen bij de huurder als hij kan
aantonen (en zo nodig bewijzen) dat de
website waarop de huurwoning is
geplaatst slechts als “prikbord” functio-
neert. De Hoge Raad bedoelt hiermee
dat het een website is waarbij er geen
afscherming van de huurder en verhuur-
der plaatsvindt, waardoor zij recht-
streeks met elkaar in contact kunnen
treden. Dit is voor een bemiddelaar
echter niet interessant, omdat hij bij
direct contact tussen verhuurder en
huurder buiten spel staat als bemidde-
laar en als gevolg daarvan in beginsel
geen bemiddelingskosten in rekening
kan brengen.

Gevolgen van de uitspraak
Deze uitspraak maakt duidelijk dat zelfs

wanneer de verhuurder geen bemidde-
lingskosten heeft betaald er geen
bemiddelingskosten door dezelfde
bemiddelaar bij de huurder in rekening
mogen worden gebracht. Huurders aan
wie in het verleden een courtage in
rekening is gebracht door een bemidde-
lingsbureau die ook voor de verhuurder
optrad, kunnen met deze uitspraak in de
hand mogelijk de courtage terugvorde-
ren. Dit kan slechts tot een periode van
vijf jaar nadat de bemiddelingskosten in
rekening zijn gebracht.  Vorderingen tot
terugbetaling van een courtage van vóór
deze periode zijn namelijk verjaard. De
verwachting is dat deze uitspraak tot
veel terugvorderingsprocedures gaat
leiden.
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