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Is (uit)meten weten?
Van de afwijkende uitmeting en haar 
gevolgen

Bij de levering1 van een perceel grond dat deel uitmaakt
van een kadastraal perceel dient uitmeting door de Dienst
voor het kadaster en de openbare registers plaats te vin-
den. Regelmatig komt het voor, dat de landmeter zich ter
plaatse door de bij de levering betrokken partijen laat
beïnvloeden. Met alle gevolgen van dien.

1. Bepaalbaarheid
Van onroerende zaken kan men elke vierkante centimeter
overdragen. Daarom is de bepaalbaarheid ervan van
wezenlijk belang. Indien de onroerende zaak niet vol-
doende bepaald is, mist de levering rechtsgevolg.2 In dat
geval blijft de vervreemder dus eigenaar en verkrijgt de
beoogde verkrijger niets. Een heldere omschrijving van de
te leveren onroerende zaak in de leveringsakte is derhalve
onontbeerlijk. In de Kadasterwet is bepaald, dat de leve-
ringsakte moet verwijzen naar de kadastrale aanduiding
van de betreffende onroerende zaak.3 Met zo een verwij-
zing in de akte wordt aan het voormelde bepaalbaarheids-
vereiste voldaan.4

Bij de levering van een onroerende zaak die een gedeelte
van een kadastraal perceel uitmaakt, is een eenvoudige
verwijzing naar de kadastrale gegevens van het perceel
echter niet voldoende. Het is dan immers onduidelijk
welk gedeelte van het perceel geleverd wordt. Aan de leve-
ringsakte wordt in een zodanig geval meestal een tekening
gehecht waarop het gedeeltelijke perceel is aangegeven.
De begrenzing van onroerende zaken wordt in het
Kadaster aangebracht op basis van hetgeen is bepaald bij
de leveringsakte. De landmeter zal derhalve op basis van
de gegevens die zijn opgenomen in de leveringsakte, waar-
toe onder meer de tekening behoort, het geleverde perceel
uitmeten. Wanneer zijn meetgegevens in de registratie
zijn verwerkt, zullen in het Kadaster de grenzen van de
betrokken percelen worden bijgewerkt.

2. Casus
Familie X heeft een gedeelte van een kadastraal perceel
verkocht en geleverd aan de bevriende familie Y. Aan de
akte is een tekening gehecht waarop met een rechthoek en
streeparcering is aangegeven welk gedeelte van het perceel
is geleverd.

Aldus:
Enige tijd nadat de levering heeft plaatsgevonden, komt
de landmeter langs bij X en Y. Deze hebben ondertussen
onderling besloten, dat het perceel geen rechthoekige
vorm zou moeten hebben, maar aan de zuidkant met een
lijn in de vorm van een neerwaarts lopend trappetje zou
dienen te eindigen. Zo een grillige grens past beter bij de
woeste beplanting die de tuinarchitect van familie X voor
de “wilde natuurtuin” heeft bedacht.
Omdat de beoogde wijziging van de perceelgrens als
gevolg zou hebben dat de familie X een iets groter gedeel-
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1. Hetgeen in dit artikel met betrekking tot de levering van onroerende
zaken wordt geschreven, is vanzelfsprekend mutatis mutandis van toepas-
sing op de bezwaring van onroerende zaken.

2. Zie art. 3:84 lid 2 BW.
3. Zie art. 20 Kadasterwet.
4. De onroerende zaak is dan afdoende geïndividualiseerd, zie ook hetgeen

ik schreef over het individualiseren van een onroerende zaak in WPNR
(2005) 6646, alsmede Asser-Mijnssen-De Haan, vijftiende druk, nummer
55, De Groene Serie Privaatrecht, zakelijke rechten, bewerkt door mr.
H.D. Ploeger, art. 5:20, aantekening 1, onder 1.2. 
Voor een duidelijke uiteenzetting omtrent de gevolgen van het (on)vol-
doende bepalen van onroerende zaken, verwijs ik naar de bijdrage van
S.E. Bartels in Vermogensrechtelijke Annotaties nummer 2, 2004, p. 4
t/m 23.



22-29 dec. 2007/67361066 WPNR. . .

te van het perceel grond tot haar beschikking krijgt dan de
familie Y, wordt ter compensatie afgesproken om de ge-
hele perceelgrens iets richting het noorden te verschui-
ven. Zodoende zullen beide families tot een gedeelte
ongeveer ter grootte van de helft van het perceel gerech-
tigd zijn.
De landmeter hoort het verhaal van X en Y aan en tekent
vervolgens de grens tussen de twee percelen op de kada-
strale kaart in als een neerwaarts lopend trappetje.

Aldus:

3. Gevolgen
De handeling van de landmeter heeft buitenproportio-
nele gevolgen voor partijen. Zeven jaren later, duizenden
euro’s aan juridische kosten verder, met de nodige irrita-
tie over en weer en nog wat overdrachtsbelastingschade
voor de boeg, hebben X en Y eindelijk een grens tussen
hun beider percelen lopen waarmee ze kunnen leven. En
op deze grens: een twee meter hoog hek.5

Wat is er gebeurd met de vrienden X en Y?

De uitmeting door de landmeter die evident afwijkt van
de aan de leveringsakte gehechte tekening, heeft vanzelf-
sprekend niet tot gevolg, dat er een andere verkrijging
door Y plaatsvindt dan partijen bij het passeren van de
akte van levering voor ogen stond. Een der basisregelen
van ons goederenrecht is immers niet nageleefd. De over-
dracht van een onroerende zaak vereist: een geldige titel,
beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder en inschrij-
ving van een voor de overdracht bestemde notariële akte
in de daartoe bestemde openbare registers voor register-
goederen.6 In de casus is aan dat laatste vereiste niet vol-
daan, de levering van andere stukken grond dan op de aan
de akte gehechte tekening zijn aangegeven, heeft niet
plaatsgevonden.
Terwijl X en Y van mening zijn, dat de juridische grens
tussen hun percelen loopt zoals zij later hebben opge-
geven aan de landmeter, zijn de extra stukjes grond nooit
door partijen aan elkaar overgedragen.

Na de uitmeting is de situatie als volgt:

waarbij de onderbroken lijn weergeeft de perceelgrens
zoals deze was aangegeven op de aan de leveringsakte
gehechte tekening, zie hiervoor figuur 1, en de doorge-
trokken lijn de perceelgrens zoals die bij de uitmeting is
vastgesteld, zie hiervoor figuur 2,

(i) het perceelsgedeelte X1 staat kadastraal op naam
van Y, maar is onverminderd eigendom van X; en

(ii) het perceelsgedeelte Y1 staat kadastraal op naam
van X, maar is onverminderd eigendom van Y.

Kortom: een goederenrechtelijke warboel. Uitmeten heeft
geleid tot onduidelijkheid en onwetendheid. De partijen
weten niet meer hoe het zit en ook bij het Kadaster bestaat
grote verwarring. Het is aan de notaris om de problema-
tiek op te lossen.

4. Juridisch en feitelijk op één lijn
Doorgaans zal degene die zich op grond van de uitmeting
eigenaar van het nieuw gevormde perceel acht, optreden
als bezitter daarvan. Uiteindelijk zal hij er door verjaring
eigenaar van worden. De vraag is: na hoeveel jaren is dat
het geval, welke verjaringstermijn dient in dit geval te
worden gehanteerd?
Naar mijn mening zal degene die zich gerechtigd acht tot
het perceel grond geen bezitter te goeder trouw zijn.
Immers, oppervlakkig onderzoek had kunnen uitwijzen
dat hij zich niet redelijkerwijs als rechthebbende mocht
beschouwen.7

Op grond van het bepaalde in Boek 3 van het BW, zal
degene die zich rechthebbende op het perceel acht, dat
pas na verloop van twintig jaren daadwerkelijk zijn.8

Om nu de juridische staat op een kortere termijn in over-
eenstemming te brengen met de kadastrale en feitelijke
situatie (de bakstenen bloembakken zijn immers reeds
langs de beoogde perceelgrens, in de vorm van het trap-
petje gemetseld), dient X het perceel X1 met Y te ruilen
tegen het perceel Y1.
Bij het bepalen van de waarde van de te ruilen percelen,9

blijkt het perceel X1 toch een stuk groter te zijn dan het
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5. Alhoewel iets geromantiseerd, is deze casus uit het notariële leven gegre-
pen.

6. Art. 3:84 lid 1 jo. 3:89 BW.
7. Zie art. 3:118 lid 1 BW. Zie ook de Toelichting Meijers: “bij levering op

grond van een nietige titel zal de verkrijger slechts bij uitzondering te
goeder trouw kunnen zijn; te denken valt aan een niet herkenbaar vorm-
gebrek of een later herroepen legaat” (TM, Parl. Gesch. 3, p. 409). Het
geheel ontbreken van de leveringshandeling kan naar mijn mening niet
snel leiden tot goede trouw van de verkrijger, alhoewel het niet geheel
ondenkbaar is dat een leek rechtskracht toedicht aan de uitmetingsakte
die de officiële ambtenaar van het Kadaster opmaakt.

8. Zie art. 3:306 BW in verband met 3:305 BW.
9. Op grond van het bepaalde in art. 46 van de Wet op het Notarisambt, is

de notaris verplicht de waarde van de tegenprestatie op te nemen in de
akte.
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perceel Y1. X beseft nu pas hoeveel geld het hele grapje
hem gaat kosten en wil van Y een vergoeding zien voor-
zover zijn te leveren perceel meer waard is dan het perceel
dat hij van Y geleverd krijgt. Maar zo was het niet afge-
sproken!

Als X en Y er uiteindelijk uitkomen, dient een volgend
probleem zich aan: de bank. De betrokken percelen zullen
veelal bij de verkrijging ervan belast zijn met een hypo-
theek ten gunste van een financiële instelling. Om een ruil
uit te kunnen voeren, waarbij over en weer onbezwaarde
percelen grond worden overgedragen, zal de hypotheek-
nemer gedeeltelijk royement dienen te verlenen en zullen
de geruilde percelen middels een akte van bijverband door
de verkrijgers onder hun respectieve hypotheken moeten
worden gebracht.
Banken zijn doorgaans niet zo heel gelukkig met dit soort
handelingen en het kost de notaris en zijn cliënten veel
geduld en overredingskracht om medewerking te verkrij-
gen. In sommige gevallen verlangt de bank een betaling
voordat zij een gedeeltelijk royement van de hypotheek wil
verlenen.

5. De Dienst voor het kadaster
In het verslag dat door de landmeter van de uitmeting
gemaakt wordt, het zogenaamde uitmetingsrelaas, staat in
veel van de gevallen waarin een afwijkende uitmeting
plaatsvindt te lezen:

“Partijen zijn het erover eens dat in afwijking van het be-
paalde in de leveringsakte, de grens loopt zoals hierbij
aangegeven.”

Navraag bij het Kadaster leerde mij, dat zowel de landme-
ters als de medewerkers die de gegevens in de kadastrale
administratie verwerken, alsmede de medewerkers van de
klantenservice niet op de hoogte zijn van de gevolgen van
een afwijkende uitmeting. Bovendien is een veelgehoord
antwoord, dat het toch niet uitmaakt hoe uitgemeten
wordt omdat “het exacte aantal vierkante meters toch niet
in de akte vermeld staat”.10

6. Besluit
Natuurlijk is het begrijpelijk, dat mensen zich over het
algemeen niet zo druk maken over de goederenrechtelijke
gevolgen van hun daden. Na de koop van een huis zit de
juridische levering alleen maar het directe genot van het
gekochte in de weg, niemand zit vol smart te wachten op
het briefje van het Kadaster waarin de aangepaste eigen-
domsvermelding staat.
Deze gevolgen moeten echter wel correct worden bijge-
houden door de daartoe bestemde personen in de daartoe
bestemde registers. Onder de “daartoe bestemde per-
sonen” schaar ik de notaris. Maar ook goed opgeleid
kadasterpersoneel is onontbeerlijk voor een juiste bij-
houding van de registers. De notaris kan immers het

rechtsverkeer nog zo goed begeleiden en beschrijven, als
het in het vervolgtraject alsnog verkeerd gaat, is zijn werk
deels teniet gedaan.

Omwille van een correcte bijhouding door de Dienst voor
het kadaster, dient de notaris aan zijn akte altijd een teke-
ning te hechten waarop het te leveren, gedeeltelijke per-
ceel duidelijk11 staat aangegeven. Deze tekening moet hij
samen met de akte in laten schrijven in de openbare regis-
ters. Dit voorkomt toekomstige onduidelijkheid omtrent
het gedeelte van het perceel dat onderwerp van de akte
was en daarmee onnodige irritatie bij vakbroeders en
–zusters die tevergeefs in de registers op zoek zijn naar de
tekening.
Bij het Kadaster dienen de bewaarders hun personeel
goed voor te lichten over de werkwijze die gevolgd moet
worden na levering van gedeeltelijke percelen. Een uitme-
ting die afwijkt van de gegevens die in de notariële akte
staan, moet direct gesignaleerd en hersteld worden. Het
uitmeten van een nieuw perceel kan geen eigendomsover-
dracht tot gevolg hebben, maar dient om vast te stellen
wat voor gevolg de nieuwe juridische situatie, die blijkt uit
de notariële akte, heeft voor partijen en voor derden.
Meten is immers weten.

Mr. L.W. Kelterman*
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10. Doorgaans zal, indien een tekening wordt aangehecht waarop het
betreffende perceel staat aangegeven, in de akte vermeld staan dat het gaat
om: “een perceel, ongeveer groot …, dat met … staat aangegeven op de
tekening”. Deze omschrijving biedt evenwel geen mogelijkheid aan par-
tijen tot het ter plaatse naar keuze bepalen wat en hoe uitgemeten zal wor-
den. 

11. Niet met kleuren, die kunnen bij het Kadaster niet verwerkt worden,
maar met diverse arceermethoden (streeparcering, onderbroken streep-
arcering, kruisarcering, je kunt het zo gek niet bedenken).

* Kandidaat-notaris te Rotterdam.
(laurens.kelterman@loyensloeff.com)




