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Inbrengwaarde: werkelijke 
waarde of schadeloosstelling?
In de editie van februari 2018 is in de noot onder de Kroniek jurisprudentie exploitatieplannen Grondexploitatiewet al 

aangekondigd dat in deze editie dieper zal worden ingegaan op het onderwerp inbrengwaarde en schadeloosstelling. 

In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de waarderingsgrondslag: werkelijke waarde of schadeloosstelling?

J.M. Naus1

inleiding

Uitgangspunt voor het taxeren van de inbrengwaarde is de werkelijke 
waarde van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 40b ontei-
geningswet. Onder bepaalde voorwaarde wordt de inbrengwaarde 
bepaald op basis van volledige schadeloosstelling als bedoeld in artikel 
40 onteigeningswet. In artikel 6.13 lid 2 Wro is bepaald dat de inbreng-
waarde gelijk is aan de schadeloosstelling voor gronden:
- die onteigend zijn;
-  waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen;
- die op onteigeningsbasis zijn verworven;
 - die op onteigeningsbasis worden verworven.
Het is de laatste categorie die bij het bepalen van de inbrengwaarde 
vaak aanleiding geeft tot discussie. Aan de hand van de wetgeschiede-
nis, jurisprudentie en de praktijk wordt getracht enige kaders in beeld 
te brengen.

wetsgeschiedenis

Indien geen sprake is van onteigening wordt de inbrengwaarde van 
gronden vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 
40b tot en met 40f van de onteigeningswet. De voorschriften voor de 
waardering zijn overgenomen uit de Wvg (artikel 13 lid 4). Omdat bij 
de grondexploitatie wordt uitgegaan van vrijwillige exploitatie door 
particuliere eigenaren, is door de wetgever aangesloten bij de grond-
waarde zoals deze in de Wvg wordt gehanteerd.2

Voor gronden die onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbesluit 
is genomen, of die op onteigeningsbasis zijn of worden verworven, is 
de inbrengwaarde gelijk aan de schadeloosstelling ingevolge de ont-
eigeningswet. In de Mvt staat de volgende toelichting: ‘Wanneer sprake 
is van onteigening levert aansluiting bij de verkeerswaarde problemen op, 
omdat de gemeente dan kan blijven zitten met niet verhaalbare kosten, terwijl 
deze kosten wel noodzakelijk waren voor de grondexploitatie. De schadeloos-
stelling bij onteigening kan immers hoger uitvallen dan de verkeerswaarde. 
Daarom wordt bij percelen die onteigend zijn of waarvoor een onteigeningsbe-
sluit genomen is, of die op onteigeningsbasis zijn verworven, aangesloten bij 
de onteigeningswaarde.’3

In eerste instantie was in het wetsvoorstel niet de mogelijkheid opge-
nomen om ook voor gronden die nog verworven moeten worden, de 
inbrengwaarde te bepalen op basis van schadeloosstelling volgens de 
onteigeningswet. Deze mogelijkheid is pas later toegevoegd. In de Nota 
van wijzigingen is hierover het volgende geschreven: 

‘Er moet eveneens worden uitgegaan van de onteigeningswaarde indien 
een perceel op onteigeningsbasis is of wordt verworven, hoewel er nog geen 
onteigeningsbesluit is genomen. Artikel 17 van de onteigeningswet schrijft 
immers voor dat voorafgaand aan een onteigeningsbesluit eerst getracht moet 
worden gronden op minnelijke wijze te verwerven. Deze bepaling zet niet de 
weg open voor een gemeente om alle percelen tegen onteigeningswaarde te 
verwerven en in te brengen. Dat zou een ongewenst prijsopdrijvend effect heb-
ben, waarvan de kosten gedeeltelijk worden afgewenteld op andere eigenaren 
in het exploitatiegebied. Gemeenten dienen zich te realiseren dat inbreng 
tegen onteigeningswaarde zonder dat sprake is van een onteigeningsbesluit of 
onteigening, alleen acceptabel is, wanneer de verwerving tegen deze waarde 
noodzakelijk en urgent is.’4

Noodzaak en urgentie

Het lijkt er op dat de wetgever met de criteria van noodzaak en urgentie 
verwijst naar de toetsingscriteria van de Kroon in de administratieve 
procedure. Een onteigening is noodzakelijk wanneer de grond niet 
langs minnelijke weg kan worden verworven. De Kroon stelt als voor-
waarde dat een redelijke poging tot minnelijke verwerving is onder-
nomen waarbij het aannemelijk moet zijn dat het minnelijk overleg 
voorlopig nog niet tot het gewenste resultaat zal leiden. In de adminis-
tratieve procedure speelt de hoogte en samenstelling van de geboden 
schadeloosstelling echter geen rol. De samenstelling en de hoogte van 
de geboden schadeloosstelling wordt niet getoetst door de Kroon.5

Het minnelijk overleg op grond van artikel 17 onteigeningswet vindt 
in de praktijk altijd plaats op basis van verwerving tegen volledige 
schadeloosstelling. Het in de Mvt genoemde noodzakelijkheidscrite-
rium wordt echter expliciet gekoppeld aan de voorwaarde dat de grond 
alleen tegen onteigeningswaarde – en dus niet op basis van vergoeding 
van uitsluitend de werkelijk waarde – kan worden verworven. Hier 
geldt dus duidelijk een andere maatstaf dan bij het minnelijk overleg 
op grond van artikel 17 onteigeningswet. Het lijkt mij dat dit betekent 
dat voor het bepalen van de waarderingsgrondslag van de inbreng-
waarde in elk geval moet worden onderzocht of een grondeigenaar 
bereid is zijn gronden op basis van vergoeding van alleen de werkelijke 
waarde te verkopen. De vraag of een eigenaar bereid is zijn grond tegen 
de verkeerswaarde te verkopen, kan in beginsel alleen worden beant-
woord door hem een concreet voorstel te doen. Zolang dit voorstel 
niet is gedaan, ligt het voor de hand om de gronden te waarderen op 
grond van uitsluitend de werkelijke waarde. De situatie kan zich echter 
voordoen dat het op voorhand duidelijk is dat een redelijk handelend 
eigenaar alleen kan verkopen indien hem een volledige schadeloos-
stelling wordt geboden. Bijvoorbeeld bij een bebouwd perceel waarbij 
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de eigenaar de bijkomende vergoedingen nodig heeft om te kunnen 
verplaatsen. In dat geval zal de taxateur in mijn optiek door middel van 
een raming van de schadeloosstelling inzichtelijk moeten maken dat 
het verschil tussen een volledige schadeloosstelling en de werkelijke 
waarde zodanig groot is dat verwerving op basis van uitsluitend de 
werkelijke waarde weinig kans van slagen heeft.

Door de Kroon wordt ook getoetst of onteigening daadwerkelijk nodig 
is om de doeleinden van het planologisch beleid te bereiken. Als een 
eigenaar zelf bereid en in staat is om de bestemming te realiseren, 
bestaat er voor onteigening in beginsel geen noodzaak. Dit geldt ook 
wanneer een eigenaar samen met een ontwikkelaar de bestemming kan 
realiseren. Dit aspect zal dus in het minnelijk overleg moeten worden 
betrokken. Zolang het niet bekend is of een eigenaar bereid en in staat 
is om de bestemming zelf te realiseren, ligt het voor de hand om op 
basis van de werkelijke waarde de inbrengwaarde te bepalen.6

De urgentie heeft betrekking op de termijn waarbinnen wordt begon-
nen met de uitvoering van de (bouw)werken waarvoor onteigend 
wordt. In de regel wordt verwacht dat met de uitvoering van die 
werken een begin wordt gemaakt binnen vijf jaar na de datum van 
het Kroonbesluit. Is het aannemelijk dat die termijn niet haalbaar is, 
dan acht de Kroon de onteigening voorbarig. Bij de waardering van de 
inbrengwaarde zal dus ook moeten worden gekeken naar de fasering. 
Het lijkt mij dat het urgentiecriterium van de Kroon daarbij als maat-
staf kan worden gehanteerd. Rekening houdend met een voorberei-
dings- en doorlooptijd van ongeveer een jaar voor de administratieve 
procedure bij de Kroon, betekent dit dat de gronden die pas na zes 
jaar tot ontwikkeling komen, in elk geval niet op basis van volledige 
schadeloosstelling gewaardeerd kunnen worden.7

Jurisprudentie

Uit de uitspraken van de Afdeling blijkt dat terughoudend moet wor-
den omgegaan met het taxeren op basis van volledige schadeloosstel-
ling. De Afdeling hanteert daarbij het aannemelijkheidscriterium: ‘(...) 

slechts indien aannemelijk is dat onteigend zal worden dan wel gronden op 
onteigeningsbasis zijn of worden verworven, de inbrengwaarde van gronden 
niet wordt vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b 
tot en met 40f van de onteigeningswet, maar gelijk is aan schadeloosstelling 
ingevolge de onteigeningswet.’8

In procedures bij de Afdeling wordt veelal beroep ingesteld tegen het 
feit dat niet is getaxeerd op basis van volledige schadeloosstelling.9 In 
de procedure inzake het exploitatieplan ‘Woonwijk Westelijk Bever-
wijk’, vastgesteld op 14 mei 2009 door de raad van de gemeente Bever-
wijk, was dit anders. Uit het exploitatieplan bleek dat de gemeente 
Beverwijk daadwerkelijk de intentie had om alle gronden in het exploi-
tatiegebied te verwerven. Voor alle gronden die nog niet in het bezit 
waren van de gemeente was de inbrengwaarde geraamd op basis van 
vermogensschade10 plus bijkomende schades. Appellant was het hier 
niet mee eens. De Afdeling oordeelde dat de raad niet aannemelijk had 
gemaakt dat alle gronden die niet in eigendom zijn van de gemeente 
zullen worden onteigend dan wel op onteigeningsbasis zullen worden 
verworven. De enkele veronderstelling van de raad dat dit het geval zou 
zijn, was daarvoor onvoldoende. Daarbij was het volgens de Afdeling 
van belang dat in het exploitatiegebied sprake is van grondeigenaren 
die stelden zelf te zullen ontwikkelen en was het in ieder geval voor de 
gronden die zij in eigendom hadden niet zonder meer aannemelijk dat 
deze gronden zouden worden onteigend dan wel op onteigeningsbasis 
zouden worden verworven.11

Uit de jurisprudentie van de Afdeling blijkt dat het niet snel aanne-
melijk is dat tot onteigening zou moeten worden overgegaan c.q. dat 
het aannemelijk is dat de te verwerven gronden op onteigeningsbasis 
zullen worden verworven. Vaak staat in het exploitatieplan vermeld dat 
eerst wordt geprobeerd de gronden op minnelijke basis te verwerven 
en wanneer dit niet lukt tot onteigening wordt overgegaan met daarbij 
de aanvulling dat een herziening van het exploitatieplan zal plaatsvin-
den wanneer op een later moment op basis van volledige schadeloos-
stelling wordt verworven.12 
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In de beroepsprocedure inzake het exploitatieplan ‘Trappenberg-
Kloosterschuur’ werd door de raad van de gemeente Katwijk pas tijdens 
de zitting meegedeeld dat ingeval de percelen van appellant alsnog op 
onteigeningsbasis zouden worden verworven, het exploitatieplan zou 
worden herzien waarbij de schadeloosstelling ingevolge de onteige-
ningswet aan de orde komt. Volgens de Afdeling was het ook hier ten 
tijde van de vaststelling van het exploitatieplan niet aannemelijk dat de 
percelen van appellant onteigend zouden worden dan wel op onteige-
ningsbasis zouden worden verworven.13

Opvallend is dat vaak,16 zowel door de Afdeling als in de toelichting van 
de betreffende exploitatieplannen, wordt gesproken over ‘minnelijke 
verwerving’. Hiermee wordt bedoeld dat de gronden op vrijwillige 
basis worden aangekocht en dat onteigening, in elk geval vooralsnog, 
niet aan de orde is. Op basis van dit uitgangspunt is vervolgens in de 
exploitatieplannen als genoemd in de voetnoot gewaardeerd op basis 
van (uitsluitend) de werkelijke waarde. Aan de term ‘minnelijk overleg’ 
wordt ook hier dus duidelijk een andere invulling gegeven dan bij 
het minnelijk overleg ter voorkoming van onteigening. Zoals eerder 
gezegd, vindt het minnelijk overleg in het kader van artikel 17 ontei-
geningswet in de praktijk altijd plaats op basis van verwerving tegen 

volledige schadeloosstelling. Het lijkt er dus op dat het minnelijk over-
leg in het kader van het ‘aannemelijkheidscriterium’ twee stadia kent 
waarbij in eerste instantie moet worden getracht de grond minnelijk 
tegen de werkelijke waarde te verwerven. Pas wanneer dit niet mogelijk 
blijkt te zijn, komt in tweede instantie verwerving – en daarmee taxatie 
van de inbrengwaarde – op basis van volledige schadeloosstelling aan 
de orde.

Praktijk

In de praktijk wordt de inbrengwaarde veelal getaxeerd op basis van 
de werkelijke waarde. Van in 2017 vastgestelde en/of in procedure 
gebrachte exploitatieplannen17 was in ongeveer 70% van die plannen de 
inbrengwaarde gebaseerd op de werkelijke waarde zonder bijkomende 
vergoedingen. In bijna alle exploitatieplannen zijn de gronden gewaar-
deerd tegen complexwaarde (artikel 40d ow) en de bebouwde percelen 
op basis van gebruikswaarde. Als onderbouwing is in de onderzochte 
plannen terug te vinden dat de gemeente geen concreet voornemen 
heeft tot onteigening, dat er (nog) geen sprake is van onteigening of 
dat sprake is van zelf-realisatie. De aanleiding om niet te taxeren op 
basis van volledige schadeloosstelling kan ook zijn gelegen in het feit 
dat de gemeente met marktpartijen een anterieure overeenkomst heeft 
afgesloten. Het spreekt voor zich wanneer de gemeente de intentie 
heeft om de ontwikkeling aan marktpartijen over te laten, dat taxatie 
van de inbrengwaarde tegen volledige schadeloosstelling niet aan de 
orde zal zijn. 

In ongeveer 30% van de exploitatieplannen was een deel van de 
gronden getaxeerd op basis van volledige schadeloosstelling. Voor 
zover te achterhalen had in alle gevallen de schadeloosstelling alleen 
betrekking op bebouwde percelen waarbij in de helft van de gevallen 
de objecten reeds door de gemeente op basis van volledige schadeloos-
stelling waren verworven. Voor de niet bebouwde percelen was de 
inbrengwaarde veelal gebaseerd op de complexwaarde. Het algemene 
beeld is dat per perceel is beoordeeld of verwerving tegen volledige 
schadeloosstelling aan de orde is. Als onderbouwing voor de keuze 

De inbrengwaarde van alle gronden in het exploitatiegebied dient 
objectief te worden vastgesteld. Dit betekent dat geobjectiveerd 
wordt van de werkelijk betaalde prijzen.14 Wanneer de waarde-
ringsgrondslag wijzigt naar volledige schadeloosstelling, heeft 
dit tot gevolg dat de inbrengwaarde van het betreffende perceel 
opnieuw moet worden vastgesteld. Voor de gronden die alsnog op 
onteigeningsbasis zijn of worden verworven, moet de schade-
loosstelling – die geldt als inbrengwaarde – worden vastgesteld 
door een onafhankelijke deskundige. De werkelijk betaalde prijs 
kan niet zonder meer als inbrengwaarde worden overgenomen 
maar moet worden onderbouwd met een taxatierapport van een 
onafhankelijke deskundige15 die niet bij de onderhandelingen 
betrokken is geweest. Wanneer de onafhankelijke deskundige tot 
een andere waarde komt, dient deze waarde als inbrengwaarde te 
worden overgenomen en niet de transactieprijs.
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voor een volledige schadeloosstelling is echter in geen van de plannen 
terug te vinden dat het niet mogelijk is gebleken om de gronden tegen 
de werkelijke waarde te verwerven. 

Conclusie

Waardering van de inbrengwaarde tegen volledige schadeloosstelling 
is alleen aan de orde als aan drie voorwaarden wordt voldaan:
- de verwerving is urgent, realisatie van de nieuwe bestemming moet 
binnen zes jaar plaatsvinden;
- de eigenaar is niet bereid tegen de werkelijke waarde te verkopen;
- de eigenaar is niet tot zelfrealisatie in staat.

Om te beoordelen of aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen deze 
aspecten moeten worden betrokken in het minnelijk overleg. 
Het is in mijn optiek de taak van de opdrachtgever om de taxateur te 
informeren over de resultaten van het minnelijk overleg. Zolang het 
niet duidelijk is of aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de taxa-
teur moeten taxeren op basis van de werkelijke waarde. Alleen wanneer 
het evident is dat een redelijk handelend eigenaar alleen op basis van 
volledige schadeloosstelling zal willen verkopen, kan in mijn optiek 
ook zonder voorafgaand minnelijk overleg worden gekozen voor een 
waardering op basis van volledige schadeloosstelling. De taxateur 
zal dan wel een onderbouwing moeten geven waaruit blijkt het niet 
aannemelijk is dat zonder volledige schadeloosstelling verwerving 
mogelijk is.
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