
 

Inhoud basiscursus Vastgoed en Grondzaken  
 
Dag 1  
 

1. Contracteren met de overheid:  

 Privaatrechtelijke instrumenten 

 Doorkruisingsleer 

 Gebondenheid aan abbb 

 Volmacht/mandaat 

 Casus 
 

2. Beginselen van het contractenrecht:  
Algemeen 

 Wettelijk kader (algemene contractenrecht, algemene verbintenissenrecht, rechtshandeling) 
Totstandkoming  

 Totstandkoming van wilsovereenstemming (aanbod en aanvaarding; arrest Hofland/Hennis; optiebe-
ding/reservering) 

 Precontractuele onderhandelingsfase (Afbreken van onderhandelingen, Plas/Valburg-situatie) 

 Van precontractuele onderhandelingen naar rompovereenkomst/getekende koopovereenkomst 
Einde overeenkomst  

 Wanneer is een overeenkomst geëindigd? 
Korte inleiding materie ontbinding, nietigheid en vernietigbaarheid 
Algemene voorwaarden  

 Wat zijn algemene voorwaarden? 

 Zijn algemene voorwaarden altijd van toepassing? 

 Grijze en zwarte lijst 
 

3. Erfdienstbaarheden, rechten van opstal en kwalitatieve verplichtingen:  

 Wat houdt het in? 

 Waar ligt de juridische basis? 

 Wanneer gebruik je het een en wanneer het ander?  

 Wat zijn de gevolgen voor de gemeente als koper en als verkoper van grond? 

 Jurisprudentie  

 Casus/opdracht  
 

4. Koop- en ruilovereenkomsten:  

 Juridische basis 

 Non-conformiteit  

 Verplichtingen partijen 

 Ontbinding (bij niet-nakoming) 

 Nietige en vernietigbare bepalingen  

 Juridische overdracht 

 Aandachtspunten periode tussen schriftelijke overeenstemming en overdracht 
 

5. Huur-  en bruikleenovereenkomsten:  

 Juridische basis 

 Onderscheid 

 Huurbescherming 

 Verplichtingen partijen 

 Einde overeenkomst 
 

6. Opbouw van overeenkomsten:  

 Welke elementen komen standaard in een contract voor (kernbedingen; algemene en bijzondere bepalingen; 
structuur van de modelcontracten) 

Veel voorkomende bedingen 

 Voorbehoud van goedkeuring 

 Bankgarantie 

 Boetebeding 

 Ontbindende voorwaarde 



 

Dag 2 aanpak snippergroen en vastgoed op orde  
 
 

7. Definitie snippergroen en snipperblauw 
 

8. Stappenplan aanpak onrechtmatig gebruik 

 Aanleiding project 

 Besluit 

 Inventarisatie 

 Beleidskeuzes 
- Inhoud beleidsplan 

 Bepalen vervolgtraject (perspectief) 
- Uitgifte criteria 

 Actieve verkoop 

 Communicatie 
- Communicatieplan 
- Bewonersavond/spreekuur 

 Dossierbehandeling 
 

9. Bevrijdende en verkrijgende verjaring  

 Algemeen: verjaring, waar ligt de wettelijke basis 

 Jurisprudentie rond verjaring  

 Aan de hand van praktijkcasus de theorie behandelen: 

 Verkrijgende verjaring (te goeder trouw; vereist: bezit; openbare registers; onderzoeksplicht) 

 Bevrijdende verjaring (te kwader trouw; vereist bezit; bezit? wet + verkeersopvatting; onderhoud/gebruik met 
instemming etc. geen bezit! maatwerk)  

 Hoe zit het met bewijslast 

 Wat zijn de gevolgen voor de gemeente als grondeigenaar 

 Bestuurlijke (politieke) inmenging 
 

10. Vastgoed op Orde, creëer inzicht in de vastgoedportefeuille 

 Inventariseren:  Wat is mijn bezit 

 Analyseren:  Wat is mijn doel met het vastgoed, welke functie heeft het? 

 Optimaliseren:  Verbeterslag 

 Vastgoed Op Orde en registratie 
 

11. Wet Markt en Overheid 

 Het doel 

 Gedragsregels 

 Reikwijdte 

 Gemeentelijk Vastgoed 

 Uitzonderingen 
 

12. Kostprijsdekkende huur 

 Definitie 

 Rekenmethodiek 

 Gevolgen 
 

13. Overeenkomsten nader bekeken 

 Ingrediënten 

 Aanhef, omschrijving en overwegingen 

 Tips 
 

14. Bouwkavels 

 Uit de praktijk 


