
Kanttekeningen en risico’s 
De aanpak van (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond brengt een aantal risico’s met zich mee. 
Allereerst zal de aanpak bij gebruikers op weerstand kunnen stuiten. Zo zullen er gebruikers zijn die 
het niet prettig vinden wanneer zij worden aangesproken op oneigenlijk gebruik en hen wordt 
verzocht de grond te huren, kopen of ontruimen. Gebruikers komen in dat geval voor onverwachte 
kosten te staan en zullen mogelijk aanvoeren dat zij al jarenlang voor het onderhoud van de grond 
zorgdragen. Ook kan het zo zijn dat bij de koop van het eigen perceel de makelaar niet heeft vermeld 
dat er gemeentegrond in gebruik is genomen. Het huidige beleid is er bovendien op gericht de huidige 
bruikleen- en huurovereenkomsten terug te dringen en de voorkeur bij verkoop te leggen. Dit 
betekent allereerst dat gebruikers dienen te betalen voor gebruik van gemeentegrond waar dit  
voorheen niet het geval was. De overeenkomstig de Grondprijsbrief te hanteren huur- en 
verkoopprijzen zijn bovendien hoger dan de voorheen gehanteerde prijzen, omdat deze nu 
marktconform zijn. Privaatrechtelijke handelingen zijn echter niet vatbaar voor bezwaar en beroep, 
omdat er geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 3:1 Algemene wet bestuursrecht. Een 
en ander kan wel tot aandacht in de media leiden, maar dit hoeft niet negatief te zijn. De aanpak 
draagt bij aan de geloofwaardigheid van de gemeente en er gaat een preventieve werking van uit.  

Gebrek aan heldere en transparante communicatie met en naar de gebruiker kan dan ook 
belemmerend werken bij het creëren van draagvlak en begrip en het samen tot een oplossing kunnen 
komen. Allereerst betekent dit dat de gebruiker op een wijze moet worden benaderd, waarbij hij zich 
niet aangevallen voelt. Er zijn immers gevallen waarbij men geen weet heeft van het gebruik van 
gemeentegrond zonder toestemming. Goede uitleg van de juridische aspecten, het beleid en de 
aanpak is hierbij ook van belang. 

Een belangrijk aandachtspunt is het niet op de juiste wijze hanteren van de termen ‘gebruik’, 
‘houderschap’ en ‘bezit’. Bezit impliceert namelijk een eigendomspretentie aan de zijde van de 
gebruiker en een verlies van bezit, en daarmee een lopende of voltooide verjaringstermijn, aan de 
zijde van de gemeente. 

In beginsel kan een houder niet zomaar bezitter worden, maar dit kan in bepaalde gevallen worden 
doorbroken met mogelijke verjaring tot gevolg. Dit kan namelijk het gevolg zijn van een handeling 
van de gemeente of van het openlijk betwisten van de rechten van de gemeente door de gebruiker. 
Deze betwisting dient ook te blijken uit gedragingen van de gebruiker.  

Wanneer het gebruik onder voorwaarden wordt gelegaliseerd, bestaat het risico dat er niet aan deze 
verplichtingen wordt voldaan. Zo kan het zijn dat er ongewenst een opstal op de grond wordt 
geplaatst. Dit vereist controle.

Als uitgangspunt geldt dat kanteelvorming1 bij legalisatie wordt voorkomen, maar het risico bestaat 
dat een gebruiker niet wil of kan meewerken aan legalisatie. Dit fenomeen komt voor wanneer 
meerdere eigenaren van naast elkaar gelegen percelen gemeentegrond gebruiken. Het gevolg van 
kanteelvorming is dat het beheer van de weer ter beschikking gestelde of teruggevorderde grond 
wordt bemoeilijkt of onmogelijk is en dat er een visueel onaantrekkelijk straatbeeld ontstaat. Het is 
echter niet mogelijk om af te dwingen dat buren onderling regelen dat iedereen meegaat in 
legalisatie. Dit kan namelijk een conflict tussen de betreffende buren tot gevolg hebben. 

In het geval van legalisatie, bestaat nog steeds het risico op een handhavingsverzoek. Dit is het 
geval wanneer het gebruik weliswaar privaatrechtelijk is gelegaliseerd, maar nog steeds in strijd is 
met bijvoorbeeld het bestemmingsplan. 

De wetenschap dat de gemeente bij (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond een aanbod tot 
legalisatie kan doen, kan daarnaast ongewenst gedrag uitlokken. Het zonder toestemming in gebruik 
nemen van gemeentegrond wordt dan voor het gevoel beloond door legalisatie. 

Een ander risico is een beroep op verjaring en het niet kunnen leveren van bewijs aan gemeentezijde 
in het geval van in het verleden gemaakte mondelinge afspraken over gebruik van gemeentegrond. 
De betreffende gebruikers hebben van de gemeente toestemming gekregen de grond te gebruiken 

1 In het geval van kanteelvorming ontstaat er een gekartelde grensstructuur doordat niet alle eigenaren van naast elkaar 
gelegen percelen overgaan tot legalisatie van grondgebruik. Het streven is daarom dat er logische, rechte grenzen ontstaan.



en te onderhouden als tuin. De afspraken zijn niet vastgelegd en vaak zullen de afspraken niet meer 
te achterhalen zijn door middel van verklaringen van voormalige ambtenaren. Hierdoor kan mogelijk 
niet worden aangetoond dat er geen sprake is van bezit. Het is niet bekend in hoeveel gevallen 
hiervan sprake zou kunnen zijn, maar naar verwachting zal dit niet vaak voorkomen.

Wanneer het voltooien van de verjaringstermijn aanstaande is, bestaat ook het risico dat de 
gebruiker een aanbod tot legalisatie (bewust) afhoudt. Hiermee wordt tijd gekocht om de 
verjaringstermijn toch te doen voltooien. 

Het is tevens mogelijk dat grond wordt verkocht, waarvan de gebruiker reeds door verjaring eigenaar 
is geworden. Een beroep op dwaling kan dan tot gevolg hebben dat de inkomsten van de verkochte 
grond alsnog verloren gaan.    

Wanneer de gebruiker niet vrijwillig overgaat tot het weer ter beschikking stellen van de grond, kan 
de gemeente bovendien worden verweten zich schuldig te maken aan het plegen van een 
onrechtmatige daad. Deze bestaat uit eigenrichting door als gemeente zelf tot ontruiming of gebruik 
van de grond over te gaan. Dit kan aan de orde zijn in het geval er sprake is van bezit van de grond 
aan de zijde van de gebruiker. Dit bezit wordt door het recht in bepaalde gevallen beschermd. Pas 
na een gerechtelijk vonnis mag de gemeente als eigenaar optreden en ontruiming afdwingen. Slechts 
binnen het gestelde kader van regelgeving en jurisprudentie is het toegestaan om zonder gerechtelijk 
vonnis op te treden.   

In het verlengde hiervan bestaat het risico op het wederom in bezit nemen van de grond binnen een 
jaar na onvrijwillig bezitsverlies aan de zijde van de voormalig bezitter, waardoor de 
verjaringstermijn onverminderd doorloopt. Dit vereist controle en handhaving. 

Wanneer er concrete aanleiding is om te controleren op bezitsinbreuken dan wel actie te ondernemen 
en de gemeente dit nalaat, kan dit een aan de gemeente toerekenbare omstandigheid zijn. Wanneer 
de gemeente na verjaring van het recht op revindicatie (verlies eigendom) schadevergoeding wil 
vorderen, kan deze passiviteit leiden tot geen of slechts een gedeeltelijke schadevergoeding wegens 
onrechtmatige daad. De kans om de grond in de vorm van schadevergoeding alsnog terug te 
verkrijgen, wordt hiermee verkleind.  

Een vastgoedtransactie2 valt tot slot onder de reikwijdte van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob). Volgens de Beleidslijn voor 
toepassing van de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2019 vindt 
er in bepaalde gevallen een toets plaats. Hiervan is sprake wanneer uit informatie blijkt dat sprake 
is van ernstige mate van gevaar voor misbruik bij het aangaan van een vastgoedtransactie met een 
natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Er kan hierbij worden gedacht aan informatie uit de eigen 
organisatie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het 
Landelijk Bureau Bibob (hierna: LBB). Uit de informatie kan bijvoorbeeld blijken dat betrokkene een 
grote hoeveelheid vastgoed aankoopt en/of een kleine inkomstenbron heeft. De toets bestaat uit 
eigen onderzoek en het eventueel aanvragen van advies van het LBB. Het aantal gevallen waarin 
hiervan sprake zou kunnen zijn, is naar verwachting zeer klein. 

2 Een vastgoedtransactie in de zin van artikel 1 sub o Wet Bibob is een overeenkomst of andere rechtshandeling met betrekking 
tot een onroerende zaak met als doel: 1) het verwerven of vervreemden van een recht op eigendom of het vestigen, 
vervreemden of wijzigen van een zakelijk recht; 2) huur of verhuur; of 3) het verlenen van een gebruiksrecht.


