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De gemeente Koggenland hanteert een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding voor 

nieuwbouw op grond die in bezit is van de gemeente.  

 

Artikel X. Zelfbewoningsplicht 

1. Koper is verplicht de Woning direct na gebruiksklare oplevering gedurende drie (3) jaren zelf 

(samen met eventuele gezinsleden) als hoofdbewoner te gebruiken, zulks behoudens ontheffing 

van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente.  

2. Indien Koper het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet nakomt, is Koper op eerste aanzegging 

door de Gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst, aan de Gemeente een boete verschuldigd 

van vijftigduizend euro (€ 50.000,-).  

3. De verplichting tot zelfbewoning is niet van toepassing en de boete in verband met het niet-

nakomen van deze verplichting is niet verschuldigd, indien de Woning wordt vervreemd 

krachtens een rechterlijk bevel als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) of 

wegens executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 BW of artikel 514 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).  

4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde ontheffing van het college van burgemeester en wethouders 

van de Gemeente wordt steeds verleend in geval van:  

a. verandering van de werkkring van Koper of diens partner (zijnde de persoon waarmee de 

verkrijger een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert) op grond waarvan 

redelijkerwijs verhuisd dient te worden;  

b. overlijden van Koper of diens partner;  

c. ontbinding van het huwelijk van Koper door echtscheiding of ontbinding van het 

geregistreerd partnerschap van Koper, of ontbinding van het samenlevingscontract van 

Koper en diens partner.  

In andere gevallen zal de ontheffing niet op onredelijke gronden worden geweigerd. 

5. Indien Koper de Woning bouwt of laat bouwen ten behoeve van de verkoop aan derden, 

verbindt Koper zich het bepaalde in dit artikel op te nemen in de koopovereenkomsten die de 

Koper met deze derden sluit. 

 

Artikel X. Anti-speculatiebeding 

1. Het is Koper - zolang de bebouwing van de Woning overeenkomstig het in de 

koopovereenkomst aangegeven bouwplan niet is voltooid - niet toegestaan de Woning te 

vervreemden, zulks behoudens ontheffing van het college van burgemeester en wethouders van 

de Gemeente. 

2. Indien Koper het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet nakomt, is Koper op eerste aanzegging 

door de Gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst, aan de Gemeente een boete verschuldigd  

die gelijk is aan het verschil tussen de koopsom en de koopprijs die Koper bij vervreemding van 

de Woning ontvangt. 

3. Het is Koper gedurende drie (3) jaren na gebruiksklare oplevering van de Woning niet 

toegestaan de Woning te vervreemden, zulks behoudens ontheffing van het college van 

burgemeester en wethouders van de Gemeente. 

4. Indien Koper het bepaalde in lid 3 van dit artikel niet nakomt, is Koper op eerste aanzegging 

door de Gemeente, zonder rechterlijke tussenkomst, aan de Gemeente een boete verschuldigd 

van vijftigduizend euro (€ 50.000,-).  

5. Onder vervreemding als bedoeld in lid 1 en 3 van dit artikel wordt tevens verstaan de verlening 

van enig beperkt recht anders dan hypotheek op de Woning daarvan. 

6. Het anti-speculatiebeding is niet van toepassing en de boete in verband met het niet-nakomen 

van deze verplichting is niet verschuldigd, indien de woning wordt vervreemd krachtens een 

rechterlijk bevel als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) of wegens 
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executoriale verkoop als bedoeld in artikel 3:268 BW of artikel 514 van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).  

6. De in lid 1 van dit artikel bedoelde ontheffing van het college van burgemeester en wethouders 

van de Gemeente wordt steeds verleend in geval van: 

a. verandering van de werkkring van Koper of diens partner (zijnde de persoon waarmee de 

verkrijger een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert) op grond waarvan 

redelijkerwijs verhuisd dient te worden; 

b. overlijden van Koper of diens partner; 

c. ontbinding van het huwelijk van Koper door echtscheiding, ontbinding van het 

geregistreerd partnerschap van Koper of ontbinding van het samenlevingscontract van 

Koper en diens partner.  

In andere gevallen zal de ontheffing niet op onredelijke gronden worden geweigerd. 

7. Indien Koper de Woning bouwt of laat bouwen ten behoeve van de verkoop aan derden, 

verbindt Koper zich het bepaalde in dit artikel op te nemen in de koopovereenkomsten die de 

Koper met deze derden sluit. 

 

 

 


