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Waarom is de vereniging geen eigenaar van de accommodatie? 

Een aantal verenigingsaccommodaties is gebouwd door sportverenigingen op gemeentelijke 

sportparken. Ze zijn gebouwd op grond dat in eigendom is van de gemeente. Volgens de wet 

is de eigenaar van de grond, ook eigenaar van alles dat daarop is gebouwd (bijvoorbeeld 

clubgebouw en /of kleedkamers). Dat wordt ‘natrekking’ genoemd.  

 

Wat is een recht van opstal? 

Een recht van opstal wordt opgenomen in een notariële akte en wordt vervolgens 

ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. Degene met het recht van opstal ofwel 

opstalhouder (de vereniging) wordt eigenaar van de opstal, maar geen eigenaar van de grond. 

Dat blijft de gemeente. 

 

Wat zijn de voordelen voor de vereniging om recht van opstal te vestigen? 

De vereniging is formeel eigenaar van het gebouw en voldoet aan een voorwaarde om in 

aanmerking te komen voor een hypotheekverstrekking door de bank.  

 

Wat zijn mijn rechten en verplichtingen? 

Bij het eigenaarschap van de opstal horen naast rechten ook verplichtingen. De eigenaar 

(ofwel vereniging) van een opstal is op grond van de wet aansprakelijk wanneer de opstal 

gebrekkig is en daardoor een gevaar voor een ander oplevert. Dat betekent dat de vereniging 

zelf het onderhoud aan de opstal moet (laten) doen en daarnaast een 

aansprakelijkheidsverzekering dient af te sluiten. Alle lasten komen voor rekening van de 

opstalhouder, waaronder: 

 

- kosten van gas, water en licht 

- Onroerend Zaak Belasting (OZB): eigenaarsdeel en OZB gebruikersdeel  

- heffingen  

- belastingen 

- verzekeringen 
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Welke voorwaarden worden opgenomen in een recht van opstal?  

Bij het recht van opstal horen voorwaarden die worden opgenomen in de akte, waarin het 

opstalrecht wordt neergelegd. In het recht van opstal worden onder andere de volgende 

voorwaarden opgenomen: 

   

- Duur 

- Opzeggen opstalrecht 

- Uitbreiding en verandering van de verenigingsaccommodatie 

- Gebruik verenigingsaccommodatie 

- Verhuur verenigingsaccommodatie 

- Beheer en onderhoud 

- Belastingen en verzekeringen 

- Afstand opstalrecht 

- Wat valt binnen het opstalrecht 
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