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Programma

• Deel 1: verbintenissenrecht algemeen

– Precontractuele fase

– Contractuele fase

– Uitleg van overeenkomsten

– Beëindiging van overeenkomsten

• Deel 2: Aanvullingswet grondeigendom

– Totstandkoming Omgevingswet

– Huidige stand van zaken

– Voorkeursrecht gemeenten

– Landinrichting

– Stedelijke kavelruil



Deel 1: 

Verbintenissenrecht 

algemeen



Precontractuele fase

• contractsvrijheid bij afbreken onderhandelingen

• ondergrens: art. 3:40 BW

• bovengrenzen:

1. Redelijkheid en billijkheid

2. Onrechtmatige daad 

Precontractuele fase: contractsvrijheid



Wanneer aansprakelijkheid voor afbreken onderhandelingen?

HR 18 juni 1982, ECLI:NL:HR:1982:AG4405 (Plas/Valburg)

Niet uitgesloten is dat onderhandelingen over een overeenkomst in een zodanig 

stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf van die onderhandelingen onder de 

gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht, 

omdat pp. over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder 

geval uit de onderhandelingen zou resulteren. 

Precontractuele fase



• Eerste fase: afbreken geoorloofd – gelegitimeerde afbraak

• Geen schade voor wederpartij bij afbreken onderhandelingen.

• Tweede fase: negatief contractsbelang vergoeden

• Een verplichting tot vergoeding van in het kader van de voorafgaande 

onderhandelingen gemaakte kosten zou zelfs kunnen bestaan, als de 

onderhandelingen nog niet in een zodanig stadium zouden zijn geraakt dat de 

ene partij te goeder trouw die onderhandelingen niet meer had mogen 

afbreken, maar reeds wel in een stadium dat zulk afbreken haar in de gegeven 

omstandigheden niet meer zou hebben vrijgestaan zonder de door de 

wederpartij gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te 

nemen.

• Derde fase: positief contractsbelang vergoeden

• Redelijkheid

• In zo een situatie kan er ook plaats zijn voor een verplichting tot vergoeding 

van gederfde winst.

Precontractuele fase: driefasenleer



• Van driefasenleer naar totstandkomingsvertrouwen:

• HR 12 juli 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337 (CBB/JPO)

Maatstaf voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken 

onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen -

die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te 

laten bepalen - vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij:

1. dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in 

het totstandkomen van de overeenkomst; 

2. of in verband met de andere omstandigheden van het geval 

onaanvaardbaar zou zijn

• Nog twee ‘fasen’ over

Precontractuele fase: CBB/JPO



• Let op: Andere omstandigheden die relevant zijn voor het vrij kunnen afbreken van 

onderhandelingen: 

• de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt 

tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen;

• de gerechtvaardigde belangen van partijen;

• of tegen de achtergrond van een bepaalde, reeds bestaande rechtsverhouding 

moet worden onderhandeld, die partijen tot onderhandelen verplicht;

* vb. bedongen duurverplichting

• wanneer een zekere voorkeurspositie is beloofd aan wederpartij;

• maatschappelijke belangen;

* vb. CAO-onderhandelingen.

• Bovenstaande omstandigheden impliceren géén vrije afbreuk.

• Maatstaf CBB/JPO moet streng en terughoudend worden toegepast.

Precontractuele fase: omstandigheden



• CBB/JPO is hoofdregel, Plas/Valburg achterhaald. Driefasenleer enkel als 

achtergrond.

• Rechtbank Haarlem, 18 januari 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BV3020:

• “Het arrest Plas/Valburg is achterhaald.”

• In de praktijk echter nog wel in gebruik (geweest):

• HR 15 december 2006, RvdW 2007, 5 (Planoform/ABN Amro)

• HR 26 oktober 2007, RvdW 2007, 931 (Roompot/De Efteling)

• Gerechtshof Leeuwarden 1 februari 2011, LJN BP7319.

• Gerechtshof Arnhem 5 april 2005, rolnummer 2004.00377H

• Gerechtshof Den Bosch 31 januari 2006, NJF 2006, 308

Precontractuele fase: achterhaald?



• Rechtshandeling vereist een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door verklaring 

heeft geopenbaard. Ondergrens: art. 3:40 BW

• Overeenkomst ontstaat door wilsovereenstemming over het ontstaan van één of 

meer verbintenissen.

• Wilsovereenstemming:

• Aanbod waarin deze verbintenissen genoegzaam zijn vervat;

• Aanvaarding daarvan.

• In beginsel zijn verklaringen van wil vormvrij, tenzij art. 3:37 BW.

Contractuele fase: ontstaan



Kwalificatie:

• Sprake van aanvaarding?:

• Afhankelijk van wilsvertrouwensleer art. 3:33 – 3:35 BW.

• HR 17 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AC5835 (Bunde/Erckens)

Wat partijen hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen, 

overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden 

redelijkerwijze mochten toekennen, hebben afgeleid.

• Sprake van aanbod?:

• Gericht op rechtsgevolg: tot stand brengen overeenkomst;

• Gericht tot één of meer bepaalde personen;

• Voldoende bepaalbaar.

Contractuele fase: kwalificatie



• Aanbod vervalt na gegeven of redelijke termijn, of verwerping.

• Mondeling aanbod vervalt onmiddellijk na het niet aanvaarden;

• Als aanbod onder voorwaarde: na intreden of in vervulling gaan van de 

(ontbindende) voorwaarde.

• Herroeping kan;

• Tot (mededeling van) aanvaarding door wederpartij (is verzonden);

• HR 19 december 1969, NJ 1970 (Lindenboom/Cohen): tenzij termijn voor de 

aanvaarding is gesteld;

• Tenzij de onherroepelijkheid op andere wijze volgt: Vb. optiebeding.

Contractuele fase: aanbod



Aanvullend: 

• Bij wijziging van herroepelijk aanbod ontstaat nieuw aanbod.

• Intrekking belet totstandkoming van aanbod als het eerder of tegelijk met het 

aanbod de geadresseerde bereikt.

• Wanneer ‘vrijblijvend’ is vermeld kan aanbod worden herroepen ná aanvaarding.

• Moet zo snel mogelijk na aanvaarding worden herroepen.

• HR 10 april 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4177 (Hofland/Hennis):

* Advertentie is slechts uitnodiging tot onderhandeling, omdat persoon van 

koper soms belangrijk kan zijn bij bepaalde zaken (auto, huis);

Contractuele fase: aanbod



• Bepaalhaarheidsvereiste van het aanbod:

• De inhoud van de overeenkomst moet in voldoende mate blijken.

• Zodanig geformuleerd dat de enkele acceptatie daarvan een overeenkomst tot 

stand doet komen.

• Welke inhoud moet voldoende blijken?

• De essentialia.

Contractuele fase: bepaalbaarheid aanbod



• Essentialia zijn de kern van de te verrichten prestaties.

• Ter bepaling daarvan zijn aard van de overeenkomst en omstandigheden van het 

geval doorslaggevend.

• Aansluiting zoeken bij wilsvertrouwensleer art. 3:33 – 3:35 BW.

• Een rol kunnen spelen:

* Eerdere contractuele relaties;

* Voorbereidende of eerdere onderhandelingen;

* Gebruik of gewoonte;

* Verstrekte gegevens

• Zonder essentialia géén bestaanbare overeenkomst.

Contractuele fase: essentialia



Essentialia zijn in ieder geval:

• Bij koop- en aannemingsovereenkomst:

• Rb. Groningen 21 oktober 2009, ECLI:NL:RBGRO:2009:BK4725:

• Het object; 

• De koopprijs; 

• Voorwaarden van levering;

• Het loon bij een overeenkomst van opdracht.

Contractuele fase: essentialia



• Spectrum van objectiviteit naar subjectiviteit van uitleg

• Altijd de vraag welke toegepast moet worden.

• Keuze gemaakt door HR voor in beginsel subjectieve uitleg.

Uitleg van overeenkomsten

‘Er staat wat er 
staat’

(grammaticaal)

‘Wat hebben 
partijen gewild?’

(naar 
partijbedoeling)



• Subjectieve uitleg:

• HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex-arrest)

• Beslissend is niet de louter taalkundige betekenis.

• Zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan 

bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 

van elkaar mochten verwachten.

• CAO-uitleg: soms toch objectieve uitleg

• Matiging van Haviltex met CAO-uitleg:

• Partijbedoeling moet blijken naar objectieve omstandigheden (tekstueel uit 

overeenkomst).

• Partijbedoeling moet daardoor kenbaar zijn voor derden.

Uitleg van overeenkomsten



• CAO-uitleg

• Van toepassing wanneer er sprake is van een overeenkomst die naar haar aard 

meer is bestemd de rechtspositie te beïnvloeden van derden;

• die de bedoeling van de contracterende partijen uit dat geschrift en eventueel 

daarbij horende toelichting niet (kunnen) kennen

• en het voor opstellers voorzienbare aantal van die derden groter is

• terwijl het geschrift ertoe strekt hun rechtspositie op uniforme wijze te regelen.

• HR 20 februari 2004, NJ 2005/492 (DSM/Fox)

• Overgang tussen Haviltexnorm en CAO-uitleg is vloeiend.

• Ook andere gronden mogelijk om tot objectieve(re) uitleg te komen. 

Uitleg van overeenkomsten: objectief?



• Andere gronden voor gebruik objectieve uitleg?

• Pontmeyer/Meyer Europe-factoren

• HR 19 januari 2007, LJN AZ3178 (Pontmeyer/Meyer Europe)

• De aard van de transactie;

• De omvang en gedetailleerdheid van de overeenkomst;

• De wijze van totstandkoming van de overeenkomst;

• De in de overeenkomst opgenomen ‘entire agreement clause’ (“This 

agreement constitutes the entire agreement between the parties”).

• Één van deze factoren in grote mate aanwezig?

• Rechter mag voorshands aannemen dat er grond is voor uitleg van 

overeenkomst in geding naar objectieve uitleg.

Uitleg van overeenkomsten: objectief?



• Pontmeyer/Meyer Europe-regel: In de praktijk objectieve interpretatie steeds in 

beginsel gerechtvaardigd wanneer sprake is van: 

• Twee professionele partijen;

• die tijdens onderhandelingen werden ondersteund door juridisch kundige 

adviseurs.

• Hogere verwachting dat partijbedoeling nauwkeurig is omgezet naar (juiste) 

bewoordingen.

Uitleg van overeenkomsten: objectief?



Beëindiging van een overeenkomst

1.Vernietiging 3:53 BW

2.Ontbinding 6:265 BW

6:258 BW

3:38 jo. 6:22 BW

3.Opzegging wet (boek 7 BW)

overeenkomst

redelijkheid & billijkheid

Opzegging en ontbinding



Vernietiging

• Op grond van wilsgebreken

– Bedreiging (3:34 BW): met enig nadeel in persoon of goed

– Bedrog (3:44 BW): opzettelijke onjuiste mededeling, verzwijgen van feit dat 

bedrieger verplicht was mee te delen of andere kunstgreep

– Misbruik van omstandigheden (3:44 BW): bijzondere omstandigheden die de 

wederpartij kwetsbaar maken

– Dwaling (6:228 BW): onjuiste voorstelling van zaken

• Hoe? In of buiten rechte

• Door vernietiging verliest de overeenkomst met terugwerkende kracht haar werking

• Over en weer ontstaan van terugleveringsverplichtingen

Opzegging en ontbinding



Ontbinding

1. Ontbinding wegens wanprestatie (6:265 BW)

• Wederpartij tekort geschoten in nakoming van zijn verplichtingen

• Tenzij tekortkoming zo klein is dat het onredelijk is de overeenkomst om die 

reden te ontbinden

• Nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk OF verzuim (ingebrekestelling, niet 

nakoming, overschrijding fatale termijnen)

• Zie algemene voorwaarden

• Hoe? In rechte of buiten rechte, schriftelijke mededeling aan wederpartij

2. Gedeeltelijk ontbinden

• Slechts ontbinden voor zover er tekort geschoten is

Bij ontbinding eindigt overeenkomst pas op moment dat er ontbonden wordt (geen 

terugwerkende kracht). Ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen (6:271 BW) + 

schadevergoeding (6:277 BW), evt. terugvorderen geleverde goederen (6:203 BW)

Opzegging en ontbinding



Ontbinding

• Voor alle obligatoire overeenkomsten ontbinding op grond van onvoorzienbare 

omstandigheden (6:258 BW) mogelijk

• Specifieke ontbindingsmogelijkheden voor sommige bijzondere overeenkomsten

• Zie artt. 7: 33, 34, 35, 39 BW voor de koopovereenkomst en art. 7:685 BW voor de 

arbeidsovereenkomst.

• Partijen kunnen ook in hun overeenkomst ontbindingsgronden opnemen (3:38 BW)

• Verschil met vernietiging: anders dan vernietiging heeft ontbinding geen betrekking 

op de totstandkoming van de overeenkomst, maar op feiten en omstandigheden die 

eerst na de contractsluiting zijn opgekomen 

Opzegging en ontbinding



Opzegging

• Als zodanig niet geregeld in BW

• Inhoud overeenkomst is bepalend 

• Algemene voorwaarden

• Sommige overeenkomsten  bijzondere (dwingende) regels (o.a. 

agentuurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten)

• Duurovereenkomsten  geen tussenkomst rechter

• Soms: zwaarwegende grond voor opzegging vereist (zie hierna)

• Opzegtermijnen

• Schadevergoeding

Opzegging en ontbinding



Opzegging: belangrijke jurisprudentie

Onbenoemd contract en geen regeling

HR 28-10-2011, NJ 2011,685 Hoofdregel

“Indien, (…) wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, 

geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is.”

Uitzondering

“De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van 

de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging 

slechts mogelijk is indien (…)”

- voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond

- opzegtermijn

- aanbod tot betaling van schadevergoeding

Opzegging en ontbinding



Opzegging: belangrijke jurisprudentie

Hof Arnhem 18-2-2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233, Rabobank-Aarding

“(…) kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de

concrete omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts

tot een rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst leidt indien een

voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat”

“Voor een bank geldt dat zij uit hoofde van de maatschappelijke functie

van banken een bijzondere zorgplicht heeft, zowel jegens haar cliënten (…) als

ten opzichte van derden (…). De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de

omstandigheden van het geval.”

Opzegging en ontbinding



Deel 2: Omgevingswet



• 17 juni 2014: wetsvoorstel Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/14, 

33962, nrs. 1-4

• bundeling wetten en regels op gebied van leefomgeving (o,.a. Wro, 

Waterwet, WVG, Onteigeningswet en Wet op monumentenzorg)

• Onder meer van belang: 

• exit Wvg en Wag, nieuw voorkeursrecht gemeenten (kenbaarheid, 

zelfrealisatie) 

• exit BP, nieuw gedoogplicht 

• wijziging Onteigeningswet

• exit Wilg 

• stedelijke kavelruil

• exit Monumentenwet, Erfgoedwet

Omgevingswet





• Kamerbrief Grondbeleid d.d. 25 november 2015, Kamerstukken II 

27581/33118, nr. 53

• 23 maart 2016: Eerste Kamer stemt in met Omgevingswet

• 1 juli 2016: Ontwerp-aanvullingswet grondeigendom ter consultatie. Zie 

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_grondeigendom

• Invoering: 2021?

• Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Omgevingswet

https://www.internetconsultatie.nl/omgevingswet_grondeigendom


Voorkeursrecht

• Vestiging van voorkeursrecht door gemeenteraad, provinciale staten 

(prov. Inpassingsplan) of minister van Infrastructuur en Milieu 

(Rijksinpassingsplan)

• Op gronden met een nieuwe, niet-agrarische functie, waarvan het 

gebruik afwijkt van die functie

• Rechtsgevolg: eigenaar moet, bij wens tot vervreemding, eerst 

aanbieden aan de overheid die het voorkeursrecht heeft gevestigd



Doelstellingen voorkeursrecht

• Publiekrechtelijk:

1. Versterken van de regisserende rol van de gemeente

2. Vergroten van het inzicht in de grondmarkt

3. Beheersen van de grondprijzen

• Privaatrechtelijk (middel):

Beperken van beschikkingsmacht eigenaar



Evaluatie voorkeursrecht

• In aanloop naar Omgevingswet: evaluatie van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten.

• Werking voorkeursrecht in de praktijk

• Verbetermogelijkheden instrument



Inhoud voorkeursrecht

• Voorkeursrechtbeschikking

• Geen verruiming van grondslagen

• Afstemming met onteigening

• Verbetering van positie eigenaren

• Bekendmaking, inwerkingtreding en registratie

• Regeling wordt waar mogelijk vereenvoudigd en verbeterd



Verbetering positie eigenaren

• Beperking geldingsduur/heroverweging

• Verval voorkeursrecht indien overheid niet koopt

• Voorkeursrecht op basis van omgevingsplan vervalt na vijf jaar 

(behoudens verlenging)

• Termijnen

• Zelfrealisatie



Landinrichting algemeen 

• verhouding publiekrecht-privaatrecht

• ligt gevoelig (historie)

• landinrichting, dan geen onteigening

• draagvlak (samenleving en politiek)

• doel: verbetering inrichting/ruimtelijke ordening\sinds 2007: WILG

• gebiedsgericht beleid

• instrumentarium landinrichting (zie hierna)



Landinrichting: instrumentarium 

• onteigening

• wettelijke herverkaveling

• vrijwillige planmatige kavelruil

• zelfstandige kavelruil

• vrijwillige aankoop

onvrijwillig

vrijwillig



Landinrichting: regelingen

• regelingen

– WILG

– Regeling inrichting landelijk gebied

– Besluit inrichting landelijk gebied

• 2015: evaluatie WILG (Alterra en IAR)

• 1-1-2021 (?) Omgevingswet

• Aanvullingswet Grondeigendom: herverkaveling, kavelruil en stedelijke 

kavelruil!



Landinrichting: algemene bepalingen

• doelstelling (art 16)

• inrichtingsplan, procedure (art 17)  toewijzing van eigendom, wegen, 

waterlopen etc.

• voorbereiding, afd 3.4 Awb (art 18)



Herverkaveling

• basis: inrichtingsplan (art 17) 

• juridische uitvoering (titel 3, art 42-84)

1. ruilplan (art 48)

a. lijst van rechthebbenden (art 49/50)
– aard van het recht

– omvang van het recht

– kadastrale input (art 50)

– pacht (art 65)

– waarde: agrarische verkeerswaarde

b. plan van toedeling (art 51)

2. aktepassering (art 81/82)

3. LGR (art 61/62)

4. renteberekening (art 91)



Herverkaveling

• procedure ruilplan en LGR

– openbare voorbereidingsprocedure 3.4 Awb (art 64 & 67)

– ontwerp – bekendmaking

– zienswijzen

– inbreng wensen (art 66)

– peildatum

– beroep rechtbank (civiel) (art 69)

– cassatie beperkt (art 70)

– schorsende werking (art 72)



Rechten herverkaveling

• recht van dezelfde aard (art 52)

• gelijke hoedanigheid en gebruiksbestemming (art 52 lid 3)
– indeling in klassen (art 20 Rilg)

– uitruilbaarheid (art 7 e.v. Bilg)

• uitweg (art 55)

• ruilingsmaatstaf: oppervlakte i.p.v. waarde (art 56 lid 2)

• korting max 5 % t.b.v. wegen, waterlopen, natuur en landschap (art 56)

• over- en onderbedeling max 5 % (art 56 lid 4)

• schadevergoeding (art 58)

• kleine inbreng: geld i.p.v. toedeling (art 58 lid 2)

• gronden buiten blok (art 59)

• bijzondere rechten (art 60)



Toedeling

• plan van toedeling 

• inhoud: art 51

• gevolg: ruilakte (art 81)

• titelzuiverende werking akte van toedeling (art 82 lid 2)

• ingebruikneming (art 21-23 Bilg)



Pacht in herverkaveling

• inbreng: lijst van rechthebbenden (art 49)

• recht van dezelfde aard (art 53)

• handhaving bestaande pachtverhoudingen (art 54)

• art 65: registratie pachtovereenkomsten/weerwoord/eventueel via 

grondkamer c.q. pachtkamer

• nieuwe pachtovereenkomsten (art 72 en 75-80)



Lijst geldelijke regelingen

• regelt financiële gevolgen uitvoering inrichtingsplan

• inhoud:
– art 62

– schattingsuitkomsten (art 68)

– verrekening door korting/ over- en onderbedeling (art 62 lid 1 sub b 1°)

– schadevergoedingen (art 62 lid 1 sub b 3°)

– art 24 e.v. Bilg

• basiskosten (nut) (art 68 lid 1 sub a)

• verrekenposten (art 68 lid 1 sub b)



Kosten herverkaveling

• gezamenlijke eigenaren: kosten voor het blok (excl subsidies) (art 90 lid 2)

• omslag kosten over eigenaren/percelen in lijst geldelijke regelingen (art 90 

lid 4)

• heffing via belasting (art 91)



Kavelruil

• hoofdstuk 9, art. 85-88 WILG

• art. 21 RILG

• art. 31a BILG

• vrijwillige basis

• korte doorlooptijd

• populair

• onderscheid
– civiele effecten 

– subsidie door provincie

– fiscale effecten: vrijstelling overdrachtsbelasting

• geen toetsing aan doelstelling wet

• ook gebouwen erin



Kavelruil

• art. 85 lid 1: ‘definitie’ kavelruil

• drie of meer partijen verbinden zich

• samenvoeging onroerende zaken

• verkregen massa verkavelen

• verdeling bij notariële akte

• zie tevens Toelichting Besluit herverkaveling 20-8-2009

• art. 85 lid 3: bedrijfsverplaatsing

• kan in kavelruil



Kavelruil 

• ruilschema’s

– twee ruilers, dan onbeperkt toetreders

– ‘ruil door opschuiving’



• ‘drie-in-twee-uit’

A                   B                    C

• maar niet:

A                   B                     C

(‘twee-in-drie-uit’)

Kavelruil



Kavelruil

• civiele effecten kavelruil

– mede-ondertekening (art 85 lid 5)

– zakelijke werking (art 86 lid 1), zonder inschrijving geen derdenwerking

– onbevoegdheid (art 86 lid 2)

• N.B. geen titelzuiverende werking akte!

• bepalingen in overeenkomst van overeenkomstige toepassing (art 87 WILG 

jo art 21 Rilg):

– art 60, lid 2-4

– art 81, lid 2-5

– art 82, lid 2-4

• art 88: AMvB  art. 31a BILG



Kavelruil

• wijziging besluit herverkaveling, Stb 2009, 397

• in werking per 1-1-2010

• Besluit inrichting landelijk gebied

• per 1-1-2010 niet in kavelruil:

– bebouwde kom

– ruimtelijk aaneengesloten kavels met niet-agrarische bestemming

– bestemming: r.o-besluiten of ontwerpen

– ontgrondingen

– overeenkomsten die buiten een kavelruil kunnen worden afgesloten

• (nog) wel in kavelruil:

– agrarische gebouwen en woningen

– losse kavels en opstallen met niet-agrarische bestemming, zoals 

loonwerkbedrijven, maneges, losse burgerwoningen met cultuurgrond



Kavelruil

• subsidie kosten per provincie verschillend geregeld

– maximum per ha

– bedrijfsverplaatsing

– provinciegrensoverschrijdende kavelruil

• notariskosten/kadasterkosten

• proceskosten (kavelruilstichtingen, gebiedsmakelaars)

• kosten voor (kavelaanvaardings)werken



Kavelruil 

• fiscaal: vrijstelling overdrachtsbelasting

• 15 lid 1 sub l Wbr

• ook voor herverkaveling

• geen volgtermijn (vgl. 15 lid 1 sub q Wbr)

• geen toetsing DLG en (sinds 12-11-2004) geen toetsing belastingdienst 

(‘fiscaal volgt civiel’)

• ook voor gebouwen

• Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB 2013/642M, Stcrt. 2013, nr. 17978

• vrijstelling van toepassing mits deze verkrijging strekt tot verbetering van 

de inrichting van het landelijk gebied

• toch objectieve verbetering?

• onjuist!



De ene kavelruil is de andere niet!

• HR 1-2-2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1262

• DLG: verkoop gehele bedrijf is geen objectieve verbetering

• Inspecteur: naheffing overdrachtsbelasting

• Belanghebbende: sinds 8-9-2006 geen objectieve verbetering meer vereist 

voor kavelruil

• HR: de ene kavelruil is de andere niet

• objectieve verbeteringseis gold onder Liw, ondanks latere uitlatingen 

minister i.h.k.v. parlementaire behandeling WILG

• sinds WILG niet langer toetsing aan objectieve verbeteringseis



Landinrichting in Omgevingswet

• Beleidsneutrale omzetting

• Evaluatie Wilg (Alterra Wageningen UR en Instituut voor Agrarisch 

Recht): landinrichting heeft meerwaarde ten opzichte van vrijwillige 

gebiedsprocessen.

• GS blijven bevoegd gezag en kunnen op dezelfde wijze landinrichting 

blijven toepassen als onder de huidige wet;

• Procedure voor herverkaveling niet gewijzigd: ruilplan (lijst van 

rechthebbenden en plan van toedeling), lijst van geldelijke regelingen 

en procedures.

• Kavelruil: marginale wijzigingen (titel 3.7 en 7:3 n.v.t., ruil i.d.z.v. 7:49). 

Goed doordacht?



Toekomst landinrichting

• Beleidsevaluatie

• Zes vrijstellingen bos en natuur 

1. bosbouwvrijstelling (3.11 Wet IB 2001)

2. vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer (3.13 lid 1 sub g Wet 

IB 2001)

3. vrijstelling bos- en natuurterreinen box 3 (5.7 lid 1 Wet IB 2001)

4. 15.1.s Wbr

5. 15.1.l Wbr

6. 15.1.m Wbr

• Kamerstukken II 2016/17, 33576, nr. 106

• Discrepanties rapport-aanbiedingsbrief

• Verder vervolg / invloed op Omgevingswet?



Stedelijke kavelruil

Waarom stedelijke kavelruil?

• Opkomst faciliterend grondbeleid

• Veranderende ruimtelijke opgaven: binnenstedelijk bouwen, krimp, 

leegstand

• Tekortkomingen huidige regelingen (koop/ruil, CV/BV)



Stedelijke kavelruil

Vereisten:

• ten minste drie eigenaren brengen in, ten minste twee eigenaren 
behouden eigendommen

• schriftelijke ruilovereenkomst
• medeondertekening door hypotheekhouders en beslagleggers

inschrijving in het Kadaster (niet-constitutief)

Voordelen:

• zakelijke werking
• beschermende werking bij andere werkelijke eigenaar dan 

geregistreerde eigenaar



Stedelijke kavelruil



Stedelijke kavelruil

• Keuze voor vrijwilligheid (onteigening als achtervang). Goede keuze?

• Kopie WILG-kavelruil

• Afgrenzing landelijk gebied-bebouwde kom

• Art. 12.1 wetsvoorstel

• Faciliteiten? Financieel/fiscaal

• Verwachtingen

• Klankbordgroep

• Pilots



Vragen/opmerkingen

J.W.A. Rheinfeld

(j.rheinfeld@jur.ru.nl)

Op werkdagen bereikbaar op 06-41110443

mailto:j.rheinfeld@countus.nl

