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HET UNIEKE CONGRES VOOR DE PROFESSIONAL 
Wil jij succes boeken met verjaringsdossiers? Heb jij als professional te maken met gronduitgifte, 

verjaring, illegale bouw, handhaving en/of illegaal grondgebruik? Wil jij ook weten of jouw Land of 

cliënt zich kan verweren tegen verjaring? Of met succes juist een beroep kan doen op verjaring? Wil 

jij geen hoofdpijn meer over verhuur van grond? Wil jij de volgende keer goed voorbereid aan tafel 

zitten? Dan ben je op dit congres helemaal op je plaats! 

 

THEMA: GEBRUIK, VERJARING EN HANDHAVING 
Grondgebruik en verjaring is lastige materie. De stroom aan jurisprudentie maakt het allemaal niet 
gemakkelijker op. Een effectieve, juridische benadering vergt nogal wat. Herken jij deze dilemma’s? 
 Een rechtszaak beginnen over een strookje grond (ter waarde van NAƒ 3.000 of € 1.500) kan zijn 

dat je met een juridisch kanon op een financiële mug schiet.  
 Een ‘zero tolerancebeleid’ kan leiden tot heel veel verzet van betrokkenen en veel aandacht van 

de pers, politici en burgers. Is jouw organisatie klaar om daar adequaat antwoord op te geven en 
ben je bereid om je beleid desnoods aan te passen? En dus wellicht ook om juridisch wat water 
in de wijn te doen? 

 Gronden niet willen beheren en dus maar ‘weggeven’ door middel van gedogen, bruikleen of 
recognitie, kan jaren later leiden tot verjaring en dus verlies van eigendom. 

 Een rechtszaak winnen en dus je grond (ontruimd en wel) weer terug krijgen, kan vervolgens best 
eens leiden tot buikpijn bij het onderhoud daarvan. Dan ben je dubbel duur uit: grond terug, 
maar wel een dure rechtszaak achter de rug én vervolgens meer of extra kosten bij het 
onderhouden van die grond. Kent jouw begroting daar al budget voor? Heb je al beleid om 
herhaling van illegaal grondgebruik te voorkomen? 

Heb jij antwoord op al deze vragen? Op het congres helpen we je heel graag verder. 
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DATUM EN LOCATIE 
2 tot en met 4 mei 2017, Curaçao: Santa Barbara Beach & Golf Resort 

Ontvangst op dinsdag 2 mei 2017 vanaf 15:30 uur. 

Einde dinsdag 3 mei 2016 omstreeks 15.00 uur. 

Woensdag 4 mei facultatief – zie hieronder. 

 

 
 
VÁN EN VÓÓR DE PRAKTIJK 
Jouw praktijk staat centraal op het congres. Je hoort van de beste specialisten wat nodig is om 

vakkundig en praktisch dossiers illegaal grondgebruik af te handelen. En nog veel meer.  

Vandaag leren, morgen toepassen. Je krijgt de kans om jouw vragen aan experts voor te leggen en je 

gaat naar huis met concrete antwoorden. Bovendien kun je drie dagen lang netwerken en kennis en 

ervaringen uitwisselen met collega’s. Op de vierde dag krijg je als congresganger de gelegenheid om 

in alle beslotenheid en exclusief specifieke dossiers voor advies en bespreking voor te leggen aan 

mr.drs. Liesbeth van Leijen en Dorise Ayala.  
 

VOOR WIE? 
Voor juristen, advocaten, beleidsmedewerkers, makelaars, notarissen en al die andere professionals 

die bij en voor de Landen en/of grondbezitters werken en in hun werk te maken krijgen met illegaal 

grondgebruik, verjaring van grondeigendom en gronduitgifte. Voor mensen die hun vak verstaan en 

bij willen blijven. Voor professionals die antwoorden willen. Geschikt voor congresgangers uit de 

Cariben, Suriname en Nederland. Het congres heeft een informeel karakter en van de deelnemers 

wordt een actieve deelname zeer gewaardeerd.  
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VOORLOPIG PROGRAMMA DAG 1 | DINSDAG 2 MEI 2017 

 

14:00 - 14:30 uur Inloop met koffie 

14:30 - 14:45 uur Welkom en opening congres 

Dorise Ayala 

14:45 – 16:00 uur 

 

 

Lezing: Verjaring en onverdeelde boedels én onbeheerde gronden: ga 

terug naar de rechtstitels die er (ooit) aan ten grondslag hebben gele-

gen , mr. Chequita Ramautar – Anton de Kom Universiteit Paramaribo 

Suriname en Kabinet vice president Suriname 

Onverdeelde en onbeheerde boedels van onroerende goederen in Suri-

name zijn een voortdurend probleem dat de economische vooruitgang 

van Suriname in de weg staat. Erfgenamen zijn gedeeltelijk of niet be-

kend waardoor verkoop of aankoop van gronden niet op de correcte 

wijze kan plaats vinden. Ook de slechte administratie van de grondbrie-

ven vormt een sta in de weg bij de verdeling van de boedels. Diezelfde 

problematiek speelt ook elders in de Cariben. Mevrouw Ramautar gaat 

in haar lezing in op deze problemen en reikt oplossingen aan.  

16:00 – 16:15 uur Koffiepauze 

16:15 – 19:00 uur 

tussendoor koffiepauze  

 

Masterclass succes met verjaring 

mr.drs. Liesbeth van Leijen 

Het leerstuk van de verjaring, zoals opgenomen in het Burgerlijk 

Wetboek, met name de Boeken 3 en 6. Wat zijn de uitgangspunten van 

het verjaringsrecht? Welke beginselen liggen er aan ten grondslag en 

hoe vult de wetgever dat praktisch in? Wat is het verschil tussen 

bevrijdende en verkrijgende verjaring? Wanneer is sprake van bezit? 

Wat betekent ‘kenbaarheid’? Wanneer treedt een verjaringstermijn in 

werking? Enz.  

19:00 - 20:00 uur Licht diner  

20:00 – 21:30 uur 

tussendoor koffiepauze 

 

Vervolg masterclass verjaring 

mr.drs. Liesbeth van Leijen  

   

http://www.vanleijenacademie.nl
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Praktisch  Glashelder  Samen 

 

 

 

  

De Koffiebrandery 00 73 747 04 03 Triodos Bank NL73 TRIO 0198 5037 92 

Daviottenweg 40 info@vanleijenoverheidsrecht.nl btw nr. NL1882.06.760.B.01   

5222 BH  ’s-Hertogenbosch Nederland www.vanleijenacademie.nl KvK 51357682 

MEER KENNIS | MEER PRAKTIJK |  
MEER PROFESSIONAL 

 
De organisatoren van het congres zijn mr. drs. Lies-

beth van Leijen en Dorise Ayala. Liesbeth van Leijen 

heeft decennia ervaring met illegaal grondgebruik en 

verjaring. Dat maakt dat zij een van de weinige echt 

specialisten op dit gebied is in Nederland. Het is Lies-

beth’s passie om deze kennis met jou te delen. Daar-

voor heeft Liesbeth de Van Leijen Academie opge-

richt, waarin ze samenwerkt met de beste specialis-

ten van Nederland en de Eilanden. 

Liesbeth is auteur van het boek Illegaal grondgebruik 

en ruimte. Alle deelnemers aan het congres ontvan-

gen een exemplaar van dit boek. 

 

 
MEER KENNIS | MEER PRAKTIJK |  
MEER PROFESSIONAL 

 
Dorise Ayala heeft jarenlange ervaring met allerlei 

juridische kwesties inzake illegaal grondgebruik en 

verjaring. Dorise is manager en bedrijfsjurist ge-

weest bij de Dienst Domeinbeheer op Curaçao. Te-

genwoordig is Dorise actief binnen haar eigen be-

drijf: Ayala Consultancy, Willemstad, Curaçao. 
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VOORLOPIG PROGRAMMA DAG 2  | WOENSDAG 3 MEI 2017 
 

8:30 - 9:00 uur Inloop met koffie 

9:00 - 9:15 uur   

 

Opening en welkom 

Dorise Ayala 

9:15 – 10:30 

 

 

Langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen, prof.mr. Jan de Boer 

Wát hebben erfgenamen nou eigenlijk precies geërfd? Tot hoe ver reikt de 

grens van de grond van Vader of Moeder? Of zijn er wellicht méér eigenaren 

voorhanden, omdat de eigendomssituatie niet geheel duidelijk is? Prof.mr. 

Jan de Boer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 

Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en heeft de 

Landsverordening Langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen 

geschreven. Hij licht de wettelijke uitgangspunten van de wetgeving toe en 

de gevolgen voor onroerende zaken, zoals grond en zijn gebruikers en 

eigenaren.   

10:30 - 12:00 uur 

tussendoor korte 

pauze 

 
 

 

Diverse thema’s uit de Nederlandse jurisprudentie  

mr.drs. Liesbeth van Leijen  

De verjaringsspagaat. Wat telt nou méér: bescherming van eigendom of de 

rechtszekerheid? 

Hoe zit dat met de invulling van koppelingsbeginsel? Dat kan alle kanten 

opgaan, zowel horizontaal als verticaal. Hoe vult de Nederlandse 

jurisprudentie dat in? 

Wordt de Hoge Raad ook strenger voor eigenaren van overheidsgrond?  

De leer van de bekommernis en de meest actuele, toepasselijke 

jurisprudentie. 

Het begrip onrechtmatige toestand, artikel 3:314 BW (NL) en zijn invulling 

daarvan in de jurisprudentie. 

Enz. 

12:00 – 13:00 uur Lunch 
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13:00 – 15:00 uur 

 

Van Nederland naar de Cariben: lezing over de situatie op de Eilanden,  

mr. Michiel Noordhoek – HBN law 

De jurisprudentie op de Eilanden inzake verjaring van grondgebruik wijkt op 

diverse punten af van de Nederlandse jurisprudentie, gelet op de eigen 

geschiedenis en omstandigheden. Advocaat Michiel Noordhoek gaat in op 

diverse trends en ontwikkelingen. 

15:00 – 15:15 uur Korte pauze 

15:15 – 16:00 uur Vragen stellen en casusbehandeling 

 

FACULTATIEF PROGRAMMA DAG 3 | DONDERDAG 4 MEI 2017 
 

Vanaf 8:00 uur, elk uur Bespreking individuele dossiers 

Alle congresgangers krijgen de mogelijkheid om hun cases in beslotenheid 

met Dorise Ayala en mr.drs. Liesbeth van Leijen te bespreken 

 
Congresprijzen 
 Deelname uitsluitend dag 1 (2 mei 2017): NAƒ 1.000 of € 531,86 of $ 562,651 

 Deelname uitsluitend dag 2 (3 mei 2017): NAƒ 1.000 of € 531,86 of $ 562,65 

 Deelname 2 dagen (2 en 3 mei, dus het hele congres): NAƒ 1.650 of € 877,57 of $ 928,38  

 Deelname 3e dag (4 mei 2017): gratis 

 Deelname is inclusief koffie & thee, lunch, het boek Illegaal grondgebruik en ruimte en een 

prachtige cursusbundel om je blijvend te inspireren. 

 
Blijf gewoon slapen 
Dan start je uitgerust aan het congres en/of de dagen er na. We hebben 10 kamers gereserveerd 

voor congresgangers bij de locatie waar ook het congres wordt gehouden: Santa Barbara Beach & 

Golf Resort. De prijs is $ 149 per kamer (tot maximaal 4 slaapplaatsen, inclusief ontbijt voor maximaal 2 

volwassenen en 2 kinderen onder de 12 jaar. Inclusief belasting is dat $186.25). Op = op!  
En voor $ 60 verzorgt Santa Barbara ook een transfer van en naar de luchthaven. 

 

Ga jij gebruik  maken van de collega-korting? 
Neem je collega of kantoorgenoot mee en krijg per collega 15% korting.  

Wél elke collega apart inschrijven aub. Kom je met méér dan 8 collega’s?  

Neem dan even contact met ons op voor nóg meer korting… 
De Van Leijen Academie is als onderdeel van Van Leijen Overheidsrecht in Nederland  

geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  

                                                      
1 Wisselkoersen medio februari 2017. Factuur kan in €, $ of NAƒ worden opgemaakt. 
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Congrestaal 
Spreektaal op het congres is Nederlands.  

 

Beroepsopleiding advocatuur 
Het is als advocaat of notaris mogelijk om opleidingspunten te 

behalen door het volgen van dit congres. Het volgen van één netto 

uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. De Van Leijen Academie geeft desgevraagd een 

verklaring daartoe af, die wordt geaccepteerd door de NOvA.  

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de NOvA. 

 

Overige certificering 
Desgevraagd reiken wij elke deelnemer aan het congres een  

Bewijs van Deelname uit. 

 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie? We helpen je graag! 

Stuur dan een e-mail naar info@vanleijenoverheidsrecht.nl of bel  

00 31 73 747 04 03. 
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