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ILLEGAAL  
GRONDGEBRUIK 
 

BUITENPLAATS AMERONGEN (Utrecht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET UNIEKE NEDERLANDS CONGRES  
VOOR DE VASTGOED-PROFESSIONAL 
Wil jij vooruit met die dossiers? Heb jij als professional te maken met snippergroen, 

snipperblauw, gronduitgifte, berm- of mestfraude, verjaring en/of illegaal grondgebruik? 

Wil jij ook weten of jouw organisatie of cliënt moet gaan optreden tegen verjaring? Wil jij 

geen hoofdpijn meer over verhuur van grond? Dan ben je op dit congres helemaal op je 

plaats! 

 

THEMA CONGRES: HANDHAVING 
Tienduizenden percelen overheidsgrond worden (deels) gebruikt door 
anderen. Ook particulieren hebben er last van. Elk jaar voert het Kadaster duizenden 
grensreconstructies uit, bijna altijd omdat er mogelijk sprake is van grensoverschrijdingen. 
Verjaring dreigt, zeker als dergelijke situaties al decennia aan de orde zijn. Verslonzing – 
bijvoorbeeld bij de overheid – leidt ook vaak tot ingebruikneming door derden. Verwarring 
treedt op als de overheid ‘plotseling’ besluit om over te gaan tot een goed of in ieder geval 
beter beheer van de eigen grond. Of een burenruzie ontaardt in een langdurig en peperduur 

‘Het is de prijs 
méér dan waard: 
veel boeiende in-

valshoeken.’ 
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steekspel over enkele m². Wil je dat effectief aanpakken, dan heb je kennis en ervaring nodig 
van technisch, juridisch én financieel beheer. Jouw beleid of aanpak moet alle drie de 
terreinen omvatten.  
 

Herken jij deze dillemma’s?  
 Een rechtszaak beginnen over een strookje grond (ter waarde van € 1.500) kan zijn dat je 

met een juridisch kanon op een financiële mug schiet. Is meditiation of betere 
communicatie niet veel praktischer, sneller en/of goedkoper? 

 De Hoge Raad geeft sinds 24 februari 2017 de mogelijkheid als (voormalige, kadastrale) 
eigenaar om bij verlies van grond als gevolg van verjaring een schadevergoeding te 
eisen. Is dat het ei van Columbus? Heb je in onderhandelingen met bezitters van jouw 
grond nou een extra breekijzer? Of zit het ingewikkelder in elkaar?  

 Als overheid vasthouden aan een vaste grondprijs (‘gelijkheidsbeginsel’!) of een andere 
‘betonnen’ beleidsregel  – en dus niet onderhandelen om een rechtszaak te voorkomen – 
kan leiden tot onnodig geprocedeer en onbegrip bij de bewoner/gebruiker. 

 Burgers verzetten zich tegen de ‘uitverkoop’ van bijvoorbeeld gemeentegroen. Hier en 
daar ontstaan actiegroepen. De verleiding is groot om een project snippergroen of 
illegaal grondgebruik dan maar helemaal te schrappen. Hoe ga je daar als professional 
mee om?   

 Handhaven en ontruimen of juist grond verkopen of verhuur: eigenlijk is geen enkele 
oplossing in straat X een goede. De ene bewoner kan niet kopen, de volgende wil niet 
ontruimen en het verplaatsen van kabels en leidingen is eigenlijk ook veel te duur, naar 
verhouding. Hoe los je dat nu op? 
 

Kan jij al schaken op meer borden tegelijkertijd?  
Op het congres helpen we je verder. 

 

Datum en locatie 
21 en 22 maart 2018 

Buitenplaats Amerongen 

Drostestraat 12 

3958 BK  Amerongen 

Ontvangst vanaf 13:30 uur 

(woensdag) 

Einde 18:00 uur (donderdag) 
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VAN ÉN VÓÓR DE PRAKTIJK 
Jouw praktijk staat centraal op het congres. Je hoort van de beste 

specialisten van Nederland wat nodig is om vakkundig en praktisch 

dossiers illegaal grondgebruik af te handelen: praktisch en juridisch. 

En nog veel meer.  

Vandaag leren, morgen toepassen. Je krijgt de kans om jouw vragen aan ervaren experts 

voor te leggen en je gaat naar huis met concrete antwoorden. Bovendien kun je tijdens het 

congres veel netwerken en kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s. 

 

VOOR WIE? 
Voor juristen, makelaars, rentmeesters, beleidsmedewerkers, 

advocaten, notarissen, en al die andere professionals die bij en 

voor de overheid of grondbezitters werken en in hun werk te 

maken krijgen met illegaal grondgebruik, snippergroen, verjaring 

van grondeigendom en gronduitgifte. Voor mensen die hun vak 

verstaan en bij willen blijven. Mensen die antwoorden willen. 

  

‘De jongste jurispru-
dentie werd in hel-
dere taal gepresen-
teerd. Dat vond ik 
heel waardevol.’ 

‘De lezingen hadden van 
mij wel wat langer      

mogen duren…’ 
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PROGRAMMA WOENSDAG 21 MAART 2018 

13:30 - 14:00 uur Inloop met koffie & thee 

14:00 - 17:15 uur 

Tussendoor koffie- 

en theepauze 

 

Masterclass Succes met verjaring 

mr. drs. Liesbeth van Leijen 

Leer alles over verjaring van grond in één middag. In de masterclass 
behandelt Liesbeth uitvoerig het leerstuk van de verjaring, zodat jij dossiers 
effectief kan beoordelen op mogelijke verjaring. Je kunt na het volgen van de 
masterclass sturing aanbrengen in de opbouw van dossiers en de 
bewijsvoering. Je weet precies op welke zaken je moet letten en welke feiten je 
moet verzamelen. Je bespaart kosten, want dure externe adviezen of 
procedures zullen veelal niet (meer) nodig zijn en je kan je veel effectiever 
inzetten. 

 

  

‘Ik kom altijd graag 
naar dit congres, want 

je blijft up to date, Je 
doet nieuwe inzichten 

op en je ontmoet 
(nieuwe) mensen uit 

het werkveld.’ 

http://www.vanleijenacademie.nl/masterclass-verjaring-en-grond/


 

 
 
Praktisch  Glashelder  Samen 

VOORLOPIG PROGRAMMA DONDERDAG 22 MAART 2018 

8:30 - 9:00 uur Inloop met koffie & thee 

9:00 - 9:15 uur Opening en welkom 

mr. drs. Liesbeth van Leijen 

9:15 - 10:15 uur 

 
 

 

Lezing  

mr. Gert-Jan de Jager, Kneppelhout & Korthals advocaten. Illegaal 

grondgebruik komt ook in het buitengebied voor. In het najaar van 2017 las 

heel Nederland in de krant over berm- en mestfraude. Welke mogelijkheden 

hebben eigenaren van grond die te lijden hebben van mest- en bermfraude 

(zoals overheden en netbeheerders) om daartegen op te treden? Biedt het 

bestuursrecht andere mogelijkheden dan het privaatrecht? En hoe zit dat met 

de tweewegenleer? Gert-Jan de Jager is advocaat en rechter-

plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. Hij is onder meer 

gespecialiseerd in overheidsrecht en vastgoed. In zijn lezing geeft hij 

een overzicht van de wetgeving en zijn mogelijkheden.  

 

10:15 - 11:15 uur Lezing 

mr. Lobke Opsteen, Opsteen advocaat in vastgoed 

En nou van mijn grond af! Nu de rechtspraak verjaring steeds meer onmogelijk 

maakt, verschuift de discussie naar ontruiming. Hoe pak je dat nou praktisch 

en juridisch goed aan? Vastgoedadvocaat Lobke Opsteen gaat in op de 

diverse aspecten van de ontruiming van bebouwde en onbebouwde 

onroerende zaken. 

11:15 - 11:30 uur Koffie en thee 

  

https://www.kneppelhout.nl/onze-mensen/franca-damen
http://www.opsteenadvocaat.nl/
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11:30 – 12:30 uur 

 

Lezing  

mr. Trees van der Schoot, Van der Schoot advies. Wat gaat die nieuwe 

Omgevingswet betekenen voor elke professional? En hoe raakt dat aan jouw 

dagelijkse praktijk? mr. Trees van der Schoot is samensteller en initiator 

van het zeer succesvolle boek ‘Werken in de geest van de 

Omgevingswet’ dat in 2017 in drie weken tijd meer dan 1.000 maal 

werd verkocht. Ze vertelt in vogelvlucht wat er allemaal gaat 

veranderen en hoe je daar vandaag als professional al mee aan de slag 

kan, nee móet gaan. 

12:30 – 13:30 uur Lunch 

13:45 – 15:00 uur 

 

Casusbespreking 

Ga na afloop naar huis met een oplossing! Je hebt pas wat aan kennis als je die 

ook kunt toepassen in de praktijk. Deelnemers worden uitgenodigd praktijk-

gevallen te presenteren op het congres, opdat iedereen kan meedenken aan een 

oplossing, zowel sprekers als congresgangers.  

Voor al die dossiers die vrágen om een goede oplossing.  

En, we weten allemaal: alleen ga je sneller, samen kom je (véél) verder! 

15:00 – 15:15 uur Koffie en thee 

15:15 – 16:00 uur Lezing  

mr. drs. Liesbeth van Leijen, Van Leijen Overheidsrecht 

De jurisprudentie werd in februari 2017 ‘verrast’ met een spectaculaire 

uitspraak van de Hoge Raad over schadevergoeding na verlies van grond als 

gevolg van verjaring? Hoe is het daarna verder gegaan in de rechtspraak? 

Liesbeth kijkt op hoofdlijnen terug op de verjaringsjurisprudentie van 

het afgelopen jaar. 

16:00 – 17:00 uur  Lezing 

mr. dr. Björn Hoops, Rijks Universiteit Groningen 

Is onteigening een goed alternatief voor grond, waarvan je de eigendom 

verloren bent als gevolg van verjaring? Björn Hoops promoveerde in 2017 

cum laude op onteigening. Hij gaat in zijn lezing nader in op de 

rechtsbeginselen van onteigening en hoe overheden deze in de praktijk 

kunnen brengen. 

17:00 – 18:00 uur Afsluitende borrel 

  

http://www.vanderschootadvies.nl/
http://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
http://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
http://www.vanleijenoverheidsrecht.nl/
https://www.rug.nl/staff/b.hoops/
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Beroepsopleiding advocatuur 
Het is als advocaat mogelijk om 

opleidingspunten te behalen door het volgen 

van een congres als deze. Het volgen van één 

netto uur onderwijs kan gekwalificeerd worden voor één opleidingspunt. De Van Leijen 

Academie geeft desgevraagd een verklaring daartoe af, die tot op heden is geaccepteerd door 

de NOvA. 

 

Congresprijzen 
Dit congres kost € 357 (dag 1) en € 677 (dag 2). Kom je beide dagen, dan betaal je slechts  

€ 1.000. Uiteraard is dat inclusief koffie & thee, lunch (tweede dag) en prachtige 

cursusmateriaal om je blijvend te inspireren. Geen BTW nodig. 

 

 

 
MEER KENNIS 
MEER PRAKTIJK  
MEER PROFESSIONAL 

 
Je gastvrouw op het congres is mr. drs. Liesbeth van 

Leijen. Haar jarenlange ervaring met illegaal grondge-

bruik maakt dat zij één van de weinige echte specialisten 

op dit gebied is in Nederland. Het is Liesbeth’s  passie om 

deze kennis met jou te delen. Daarvoor heeft Liesbeth de 

Van Leijen Academie opgericht, waarin ze samenwerkt 

met de beste en enthousiaste specialisten van Nederland. 
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Van welke korting ga jij gebruik maken? 
Snelle beslissers en collega’s profiteren van geweldige kortingen! 

✓ Collega-korting: neem je collega mee en krijg per collega 10% korting.  

✓ Expert-korting: leden van de expertgroepen van de Van Leijen Academie krijgen altijd 

10% (extra) korting. 

 

 

 

De Van Leijen Academie is als onderdeel van Van Leijen Overheidsrecht  
geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  
Daarom: bruto = netto; je betaalt geen BTW.  

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

Stuur een e-mail naar info@vanleijenoverheidsrecht.nl 

of bel 073 747 04 03. 

mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl

