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Korte omschrijving Wet voorkeursrecht gemeenten 
 

Wet voorkeursrecht gemeenten 

Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is de gemeente bevoegd om een voorkeursrecht 

te vestigen op gronden/percelen waaraan een niet-agrarische bestemming is toegedacht of gegeven èn 

waarvan het huidig gebruik afwijkt van de beoogde bestemming. Er is sprake van een van het huidige 

gebruik afwijkende bestemming als er een functiewijziging plaatsvindt (bijvoorbeeld van kantoorgebruik 

naar wonen). Naar oordeel van de rechter is er ook sprake van “afwijkend gebruik” indien het huidige 

gebruik zou passen in de nieuwe bestemming maar op grond van de nieuwe bestemming ook een 

intensiever gebruik mogelijk is (bijvoorbeeld van woonhuis naar gestapeld wonen). 

 

Het voorkeursrecht geeft de gemeente een voorrangspositie bij de verwerving, een recht van eerste koop. 

Indien een eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde zijn eigendom/recht wenst te vervreemden moet hij 

deze eerst aan de gemeente aanbieden. Onder vervreemding wordt verstaan: de overdracht in eigendom 

of de toebedeling van een onroerende zaak alsmede de overdracht of de toebedeling danwel de vestiging 

van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik. 

Op deze verplichting tot aanbieding aan de gemeente bestaan een aantal uitzonderingen, die in artikel 10, 

tweede lid van de Wvg zijn opgesomd. Voorbeelden zijn vervreemding aan bloed- of aanverwanten in de 

rechte of zijlijn tot de tweede graad, verdeling van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap. 

Alleen als de gemeente niet op het aanbod van de verkoper ingaat, is de verkoper vrij om zijn 

eigendom/recht gedurende drie jaar aan een derde te vervreemden, deze derde is wel weer gebonden 

aan het voorkeursrecht. 

 

Redenen voor de gemeente om een voorkeursrecht te vestigen zijn o.a.: 

1. Het verkrijgen van een voorrangspositie bij de verwerving; 

2. Het beperken van de mogelijkheden dat derden (bv. ontwikkelaars) zich een positie verwerven in 

het plangebied; 

3. Inzicht in de markt, alle aanbiedingen komen eerst bij de gemeente. 

Het voorkeursrecht heeft een koppeling met de ruimtelijke planologische procedures en kan op 

verschillende grondslagen worden gevestigd: 

- op basis van een toegedachte bestemming, hierbij is er geen formeel planologisch plan op grond 

van de WRO (voorkeursrecht artikel 8a/8 Wvg); 

-  een ontwerp-structuurplan of een ontwerp-bestemmingsplan (voorkeursrecht artikel 6 Wvg); 

-  een vastgesteld structuurplan of een vastgesteld bestemmingsplan (voorkeursrecht artikel 2 Wvg). 

Elke grondslag vraag om aparte besluiten van burgemeester en wethouders of de raad. Met uitzondering 

van een vestiging op grond van een vastgesteld bestemmingsplan zijn alle vestigingen van het 

voorkeursrecht gebonden aan termijnen waarbinnen het voorkeursrecht op grond van een nieuwe 

grondslag moet worden bestendigd of vervallen moet worden verklaard. Een voorkeursrecht op grond van 

artikel 2 Wvg geldt voor onbepaalde tijd, in ieder geval totdat de nieuwe bestemming is gerealiseerd. 

Voorkeursrechten worden door het college van burgemeester en wethouders vervallen verklaard: 
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1. op het moment dat een opvolgend voorkeursrecht van kracht is;  

2. indien een voorkeursrecht op grond van artikel 2 Wvg is gevestigd kan deze worden vervallen 

verklaard op het moment dat de nieuwe bestemming is gerealiseerd. De gemeente heeft dan 

haar doelstelling bereikt en is het voorkeursrecht niet meer nodig; 

3. wanneer de gemeente de betreffende percelen in eigendom heeft. 

Het voorkeursrecht op grond van de Wvg vervalt niet van rechtswege. Het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders tot vervallen verklaring zal in het register moeten worden ingeschreven. 

 

Van alle vestigingen van voorkeursrechten op grond van de Wvg krijgen belanghebbenden van te voren 

bericht en kunnen zij inspreken, behalve bij de vestiging van een voorkeursrecht op grond van artikel 8a 

Wvg. Het is de gemeente dan toegestaan om een “overvalstactiek” te gebruiken, dat wil zeggen dat 

inspraak niet aan de orde is. Achteraf kan door belanghebbenden bij elke vestiging wel bezwaar worden 

ingediend. Belanghebbenden zijn degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.  

 

Indien een eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde zijn eigendom/recht aan de gemeente wil aanbieden, 

dan kan hij zijn aanbieding richten aan: 

Burgemeester en Wethouders van Arnhem 

d.t.v. Dienst Stadsontwikkeling/afdeling Vastgoed 

t.a.v. de heer W. van der Wagen 

Postbus 99 

6800 AB Arnhem 

Het in behandeling nemen van een aanbieding is op basis van de Wvg gebonden aan termijnen. Om de 

bewijskracht te verzekeren dient deze aanbieding dan ook aangetekend te worden verzonden. Het 

antwoord van de gemeente op deze aanbieding zal om dezelfde reden ook aangetekend worden 

verzonden. 

 

 

 


