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Hof AL: 12 januari 2021, Berkenhof, 

ECLI:NL:GHARL:2021:245 

— Bewijsrecht. 

— Verkrijgende verjaring. Goeder trouw. 

— In het tussenarrest gaf het Hof aan dat er 

geen sprake is van bezit van [appellanten] c.s. van 

de groenstrook na de poort. Dat is een bindende 

eindbeslissing. En daar kan de rechter in beginsel 

niet op terugkomen, tenzij die eindbeslissing 

berust op een onjuiste feitelijke of juridische 

grondslag die niet kan worden toegerekend aan 

de partij die belang heeft bij herziening van die 

beslissing – r.o. 2.2.  

— Appellanten komen na deze bindende 

eindbeslissing ineens met een nieuwe schets die 

afwijkt van de schets waarop de bindende 

eindbeslissing is gebaseerd. Dat is voor rekening 

en risico van appellanten. Daarom geen 

heroverweging van de bindende eindbeslissing. 

Had het Hof er wel naar gekeken, dan was de 

uitkomst hetzelfde geweest als bij de weigering. 

— Zorg dat je alle feiten en omstandigheden 

goed aanlevert, vóórdat de rechter deze vaststelt. 

Daarna moet je van goeden huize komen om dan 

nog eventuele vergissingen of verkeerde 

voorstelling van zaken nog te laten corrigeren, 

want in beginsel ben je dan domweg te laat.  

— Beplanten is geen bezitsdaad, tenzij ‘de 

groenstrook door de ligusterhaag exclusief tot het 

perceel van [appellanten] c.s. is gaan behoren’ en 

dat blijkt niet.  

— Pas als de haag er voor zorgt dat de grond 

exclusief bij de bezitter is gaan behoren, is er 

sprake van bezit. 

— Een hek van 2 meter hoog dat niet doorloopt 

(= niet volledig omheint) is ook geen bezit. De 

eigenaar moet immers in de gaten hebben dat ie 

zijn bezit kwijt is geraakt.  

— ‘De reden waarom de ligusterhaag tegen het 

1 meter hoge hek in de groenstrook is geplant, 

doet er verder niet toe. Het gaat er om of 

[appellanten] c.s. en/of haar rechtsvoorganger [B] 

zich zodanig hebben gedragen dat anderen, 

waaronder de gemeente daaruit hebben moeten 

afleiden dat zij vinden dat zij eigenaar zijn’- r.o. 

2.5.  

— Steunbewijs. Ondersteun 

getuigenverklaringen met nader bewijs, zoals de 

aankoopnota van het hek. 

— Blote ontkenning of betwisting van feiten zijn 

niet overtuigend.  

 

Hof AL: 12 januari 2021, Antiekloods, 

ECLI:NL:GHARL:2021:246 

— Burenruzie. 

— Verjaring. 

— Stuiting. 

— Bewijsrecht. 

— Getuigenverklaringen. 

— Vordering tot schadevergoeding afgewezen: 

geen bewijs voor onrechtmatig handelen door 

verjaringsverkrijgers.  

— Begin- en einddatum verjaringstermijn. 

— Zijn Buren G door verjaring eigenaar 

geworden van een strook grond tussen de 

kadastrale grens een loods, op grond van Buren 

A?  

— Het is mogelijk dat er een stuitingshandeling 

is verricht (brief van 6 juni 2016). Echter, deze is 

niet binnen zes maanden gevolgd door een 

stuitingshandeling ex artikel 3:316 BW. Dit 

betekent dat er per saldo niet is gestuit. 

—  De eist in reconventie van 14 december 

2016 wijst het Hof aan als het einde van de 

verjaringstermijn: het Hof rekent 20 jaar terug en 

vindt dat de inbezitneming dus voor 14 december 

1996 plaats moet hebben gevonden.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:245
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:246
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— De ingediende ruwe schets van de feitelijke 

situatie wordt door het Hof kritisch bekeken en 

vergeleken met ingediende foto’s.  

— Steunbewijs. Ondersteun 

getuigenverklaringen met nader bewijs, zoals 

foto’s. Foto’s van Google zijn ook prima. 

— ‘Omdat het gaat om een aaneengesloten 

feitelijke erfafscheiding (van schuttingen) volgt 

het hof [appellant] niet in zijn zienswijze dat bij 

de vaststelling of sprake is van bezit afzonderlijk 

gekeken moet worden naar de verschillende 

schuttingen.’ 

— Bestrating kan voldoende zijn voor bezit: 

‘Met het bestraten van de oprit voor (14 

december) 1996 hebben [geïntimeerden] c.s. zich 

de feitelijke macht verschaft over het op het 

kadastraal perceel van [appellant] gelegen deel 

van de oprit; de oprit verleent alleen toegang 

naar de woning en de loods van [geïntimeerden] 

c.s. en wordt dan ook alleen gebruikt door 

[geïntimeerden] c.s. Voor een buitenstaander - en 

ook voor [appellant] - moet uit dit gedrag van 

[geïntimeerden] c.s. duidelijk zijn dat zij menen 

de eigenaar te zijn van zowel de strook grond tot 

aan de feitelijke erfafscheiding als de oprit’- r.o. 

4.26. 

— Verjaring is voltooid. 

— Schadevergoeding in natura afgewezen. 
 

Rb NH: 13 januari 2021, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:695 

— Tussenuitspraak.  

— Ingesloten perceel, voorzien van een 

erfdienstbaarheid van weg, gevestigd in 1904.  

— De ruilverkaveling van 2005 heeft de 

erfdienstbaarheid niet meegenomen. Daarmee is 

deze komen te vervallen. 

— Eiser is eigenaar van het ingesloten perceel 

en wil zijn uitweg naar de openbare weg 

behouden of in ere herstellen. Dan zijn er ruwweg 

drie smaken om (opnieuw) een uitweg voor het 

ingesloten perceel te realiseren of te legaliseren: 

a. herstel van de fout in de landinrichtingsakte 

b. nieuwe erfdienstbaarheid vestigen 

c. het bezit van de oude erfdienstbaarheid (als 

het gebruik +  bezit na de landinrichting gewoon 

is doorgegaan) via verjaring legaliseren. 

— Herstel is alleen in bijzondere gevallen 

mogelijk – sub a. Het is aan eiser (het heersend 

erf) om daarvoor bewijs aan te voeren. Eiser krijgt 

daartoe de kans en dan moet ie met name 

bewijzen dat de voorzitters van de 

ruilverkavelingscommissie hem hebben 

toegezegd dat er mbt de erfdienstbaarheid niets 

zou veranderen én dat de betrokken 

landeigenaren het gebruik van de 

erfdienstbaarheid na de ruilverkaveling 

ongewijzigd hebben doorgezet – zie ook sub c.  

— Verjaring kan ook een erfdienstbaarheid 

doen ontstaan. Eiser heeft dan wel goede trouw 

nodig, omdat de verjaringstermijn zonder goede 

trouw van 20 jaar (nog) niet is verstreken.  

— Eiser stelt dat er feitelijk niks is veranderd – 

r.o. 4.13. De Rb vindt dat eiser daarover 

voldoende heeft gesteld en geeft eiser de 

gelegenheid om dat nader te bewijzen. En dat 

moet ie dan maar doen gelijk met het bewijs 

inzake sub a, het herstel van de 

landinrichtingsakte. 
 

Rb Midden NL: 20 januari 2021, afgesloten 

poort, ECLI:NL:RBMNE:2021:124 

— Burenruzie. 

— Stokoude erfdienstbaarheid: recht van 

overpad uit 1918, ‘te voet en met kruiwagen’. 

— Het dienende erf wist bij aankoop van niks: 

de leveringsakte maakt er geen melding van. En 

er is lange tijd geen gebruik van gemaakt. 

— Dienende erf doet beroep op non usus. 

— De Rb beziet of de erfdienstbaarheid onder 

het oude recht is verjaard door non usus, het gaat 

immers om een recht dat in 1918 is gevestigd. 

Dat blijkt niet het geval: de poort die uitoefening 

van de erfdienstbaarheid belemmert, staat er 

sinds 1984 en tussen 1984 en 1992 ligt geen 30 

jaar.  

— Dus over naar het NBW: is er sprake van een 

strijdige toestand ex artikel 3:314 lid 1 BW? 

— De strijdige toestand betreft in ieder geval 

niet de aanwezigheid van de poort, maar wel het 

afgesloten zijn daarvan voor het heersende erf. 

En daar wijzen getuigenverklaringen op. Het lijkt 

me mager bewijs, maar het was wel voldoende – 

evl. 

— De Rb zet daarom de verjaringstermijn in het 

jaar 1984. 

— Het dienende erf heeft ooit eens de poort 

geopend voor het heersende erf, maar geen 
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sprake van uitoefening van de erfdienstbaarheid. 

De belemmering tot uitoefening was 

onafgebroken, vanaf 1984 en dus is de 

erfdienstbaarheid door verjaring verloren gegaan.  

— Schadevergoeding ex arrest Heusden van de 

HR? Nee, je kunt artikel 3:105 niet zo maar 

doortrekken naar 3:106 BW, het gaat om andere 

rechten én ander gedrag: “Het verlies van het 

beperkte recht wordt veroorzaakt door 

nalatigheid van de beperkt gerechtigde, die 

nalaat om tijdig (in rechte) opheffing te vorderen 

van de situatie die de uitoefening van het 

beperkte recht belet” – r.o. 4.20. 
 

 
 

Hof Amsterdam: 26 januari 2021, tussenweg, 

ECLI:NL:GHAMS:2021:191 

— Tussenvonnis.  

— Burenruzie tussen twee bedrijfspanden met 

een tussenweg. De muren die de tussenweg 

omringen, kennen overheaddeuren (pand 2) en 

nooddeuren (pand 1). 

— Pand 1 wil de tussenweg niet meer 

gebruiken, maar haaks op de weg een 

erfascheiding plaatsen en zo haar eigen perceel 

ten volle benutten. Pand 2 wil juist de tussenweg 

wel blijven gebruiken en heeft belang bij behoud 

van het hekwerk dat toegang geeft tot de 

tussenweg.  

— Pand 2 doet een beroep op verjaring van de 

hele tussenweg: De eigenaar van Pand 2 en haar 

rechtsvoorgangers hebben de gehele tussenweg 

met uitsluiting van de eigenaar van pand 1 

onafgebroken en in de oprechte veronderstelling 

eigenaar te zijn, gebruikt.’ 

— De eigenaar van Pand 1 stelt dat ie al die tijd 

een sleutel en/of afstandbediening had van het 

hek. En het hek was om onbevoegden te weren 

en daarvoor was toestemming gevraagd door 

Pand 2. 

— Hof hecht belang aan het feit dat de 

getuigenverklaringen zijn afgelegd door vorige 

eigenaren en hun werknemers over het gebruik 

van de tussenweg. 

— Pand 2 komt met voldoende getuigen 

aanzetten, die zowel verklaren dat  

o gebruikers en bezoekers van Pand 2 de 

tussenweg exclusief gebruikten,  

o dat de eigenaren en gebruikers van Pand 1 

geen sleutel hadden én  

o dat de nooddeuren van Pand 1 niet meer als 

zodanig konden fungeren, omdat ze 

dichtgemetseld e.d. waren.  

o En nog bewijs van een factuur uit 2012 die 

het bestaan van een hek aantoont. 

— Pand 1 stelt veel vragen over dit bewijs en 

mag met tegenbewijs komen. 

— Vervolg: 7 december 2021 

(ECLI:NL:GHAMS:2021:3863). Verjaring 

uiteindelijk afgewezen: geen bezit.  
 

Rb Amsterdam: 3 februari 2021, scheve 

tuingrens, ECLI:NL:RBAMS:2021:315 

— Burenruzie over allerlei zaken, o.a. een 

uitbouw. De uitbouw is ook nog deels overbouw. 

— Is de uitbouw deels geplaatst op grond van 

de buren? Ja, dat is zo. De maximale afwijking is 

zo’n 34 cm. 

— Is de grond onder de uitbouw door 

schuttingen e.d. door verkrijgende verjaring 

verloren gegaan voor de buren? Ook dat is aan de 

orde, omdat de oude schutting al in de zomer van 

1997 en op zijn laatst in 1998 daar stond en dat 

een nieuwe schutting in 2005 op precies dezelfde 

plek is neergezet als de vorige.  

— Tegenwerpingen van de buren zijn 

onvoldoende om dit verhaal te weerleggen. De 

verjaringsverkrijger komt o.a. met een oud 

filmpje van de tuin, waarop de oudste schutting is 

te zien. De datering van het filmpje is 

gemakkelijk, aangezien er een klein kind op te 

zien is (in de luiers).  

— De stuiting van de verjaring kwam een jaar te 

laat en heeft dus geen effect gehad. 

— Toepassing artikel 5:54 BW. Je maakt je niet 

schuldig aan grove schuld (lid 3) als je 

voorafgaand aan het bouwen niet het Kadaster 
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raadpleegt. Dat is immers geen verplichting. 

Bovendien was de kadastrale grens nooit eerder 

een geschilpunt. Samen met de buren heeft de 

bouwer immers gekeken naar de positie van de 

erfgrens en daarbij het hart van de 

gemeenschappelijke bouwmuur als uitgangspunt 

genomen. De bouwer was hooguit slordig, maar 

dat is geen grove schuld of kwade trouw – r.o. 

5.20. 

— Een overschrijding van 3 cm is ook geen 

grove schuld. 

— Afbreken zou disproportioneel zijn. Dus moet 

de bouwer de grond onder de overbouw kopen 

van zijn buren (schadeloosstelling), tegen de 

bebouwde grondprijs van € 8.000,-- per m2. 

— Verwijdering van de boom (op 60 cm van de 

erfgrens) gaat niet door: in Amsterdam is de 

plaatselijke gewoonte 50 cm. Rb baseert zich op 

de Bomenverordening Amsterdam 2004. 

— Het recht om de hemelwaterafvoer te 

verwijderen omdat deze ten onrechte afwatert 

op de goot en regenpijp van de buren is ook 

verjaard, omat dit al sinds 1997 het geval is.  

 
Rb Den Haag: 3 februari 2021, Plus-pad, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:780 

— Geschil over de inrichting van het 

centrumplan.  

— Gemeente wil opheffing van gevestigde 

erfdienstbaarheden van weg in haar centrumplan 

en percelen, omdat daar een nieuwe supermarkt 

moet komen.  

— De erfdienstbaarheden zijn ten gunste van 

gedaagde gevestigd op het ‘supermarkt-perceel’ 

van de Gemeente. Gedaagde kwam niet tot een 

akkoord over het inzetten van zijn percelen ten 

behoeve van ontwikkeling van het centrumplan.  

— Partijen kwamen niet tot een grondruil. 

— De Gemeente vordert opheffing - artikel 5:79 

BW, verlegging - artikel 5:73 BW of wijziging - 

artikel 5:78 BW van de erfdienstbaarheden.  

— Door splitsingen is het een hele puzzel op 

welk perceel nou eigenlijk de erfdienstbaarheden 

rusten.  

— De rechtbank wijst al deze vorderingen af.  

— Ook het beroep op misbruik van recht (art. 

3:13 BW) wordt verworpen.  

— Is er misschien door verjaring een 

erfdienstbaarheid van weg ontstaan op een ander 

perceel?  

— Verjaringsbewijs komt o.a. van 

getuigenverklaringen en foto’s. Nee, want geen 

sprake van bezit: 

o ook anderen gebruikten deze uitweg – zo 

blijkt uit (andere) getuigenverklaringen, 

o het pad diende ook als uitweg voor andere 

percelen dan het ‘heersende erf’, 

o het pad had een woonbestemming volgens 

het bestemmingsplan, 

o het pad was in de kaarten van leveringsaktes 

ingetekend als een afgescheiden gedeelte. 

— Al met al geen sprake van exclusief bezit, 

maar mogelijk sprake van openbare weg ex 

artikel 4 lid 1 onder I Wegenwet.  

— Dat je als gebruiker met toestemming van de 

gemeente het pad hebt bestraat en in de 

nabijheid een slagboom hebt aangebracht, pleit 

onvoldoende voor verjaring. 

— En de tekening dan, van de gemeente 

waarop melding wordt gemaakt van de 

erfdienstbaarheid? Da’s ook onvoldoende, want 

de tekening was bedoeld voor onderhandelingen 

met het ‘heersend erf’ over alternatieven voor 

verlegging van die andere (wel bestaande) 

erfdienstbaarheden: ‘Naar het oordeel van de 

rechtbank is het, tegen deze achtergrond bezien, 

alleszins voorstelbaar en begrijpelijk dat de 

Gemeente bij de onderhandelingen over de 

verlegging ook de oppervlakte van het pad over 

de percelen 1522 en 1523 heeft meegerekend als 

uitgangspunt voor alternatieven. Maar zonder 

nadere onderbouwing, die [B.V. I c.s.] niet heeft 

gegeven, kan aan het mee intekenen van de 

oppervlakte van het pad onder de gegeven 

omstandigheden nog niet de conclusie worden 

verbonden dat de Gemeente dit pad ook als een 

aan [B.V. I c.s.] toebehorende erfdienstbaarheid 

zag. Het beroep van [B.V. I c.s.] op de tekening 

treft dan ook geen doel’ – r.o. 4.22. 

— De Rb vindt het wel raar dat de gemeente 

éérst aanvoert dat er sprake is van een 

persoonlijk gebruiksrecht (= privaatrecht) en later 

overstapt naar het argument dat er mogelijk een 

openbare weg is ontstaan (= publiekrecht) – r.o. 

4.27 en 4.28. 
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Rb Gelderland: 3 februari 2021, het Hoefijzer, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:3725 

— Als een derde zich beroept op bezit en 

verjaring, dan kan je als kadastraal eigenaar 

tegenwerpen dat er sprake is van gedogen, dus 

houderschap. Maar, dan moet je dat wel 

motiveren, als die derde dat betwist. Doe je dat 

niet, dan kan er wel sprake zijn van bezit bij die 

derde.  

— Van bezit kan ook sprake zijn als er een 

doorgang in het hek is gemaakt.  

— Rb vindt het irrelevant dat een hek met een 

bepaald doel is geplaatst, omdat de 

verkeersopvatting en uiterlijke feiten bepalend 

zijn, niet de innerlijke wil van een bezitter. Die is 

immers niet naar buiten kenbaar en doet er dus 

niet toe.  

— Ook niet relevant: dat de bezitter niet aan de 

eigenaar heeft verklaard dat ie de grond in bezit 

heeft genomen. De kenbaarheid van bezitsverlies 

voor de eigenaar kan dus zijn in woord en/of 

gebaar – evl. 

— Leerstuk van de goede trouw – artikel 3:118 

lid 1 BW. Je moet wel de nodige zorgvuldigheid 

betrachten om een verkeerde voorstelling van 

zaken te voorkomen – artikel 3:11 BW. Enig 

onderzoek mag wel worden gevraagd, afhankelijk 

van de omstandigheden.  

— Als je goede trouw betwist, dan moet je wel 

aangeven waarom de bezitter onderzoek had 

moeten doen door de kadastrale kaarten te 

raadplegen.  
 

Rb NH: 3 februari 2021, Haarlemse hofje, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:1072 

— Bewijs door o.a. getuigen. 

— Verjaringsclaim afgewezen.  

— Strook grond die volledig is omringd door 

bebouwing werd jarenlang verwaarloosd: 

overwoekerd met planten e.d. De achterbuurman 

Senft doet een beroep op verjaring van deze 

grond. 

— De kadastrale eigenaar is een VvE.  

— Mag een bezitter revindiceren ex artikel 5:1 

lid 2 BW? Ja, dat mag, als de bezitter stelt (ook) 

eigenaar te zijn. Het eigendomsrecht is een 

absoluut recht en kan tegen eenieder worden 

ingeroepen. De gestelde inbreuk daarop is een 

feitelijke kwestie en dat maakt een bezitter die 

geen kadastraal eigenaar is, ontvankelijk in zijn of 

haar vorderingen. 

— Dat een strook grond niet toegankelijk is voor 

de kadastrale eigenaar, maar wel via het perceel 

van de bezitter, is onvoldoende voor een 

geslaagd beroep op verjaring. In casu was in het 

verleden immers wel sprake van toegankelijkheid, 

in een tijdperk waarin de strook mogelijk 

fungeerde als deel van een gemeenschappelijk 

achterom of buurweg.  

— Verder geen bewijs van exclusiviteit door de 

huidige bezitter, toen die aldaar eigenaar werd – 

r.o. 4.11. 

— De kadastrale tekening wijst aan dat de 

grond niet behoort tot de bezitter. Als de 

tekening niet klopt, dan moet je dat bewijzen. 

Alleen een blote bewering is onvoldoende – r.o. 

4.12. 

— Goed huiswerk maken en in de historie 

duiken, is dus wederom heel belangrijk - evl.  

— Bewijs: in casu getuigenverklaringen 

ingediend. Zorg er wel voor dat deze gedateerd 

zijn - evl. 
 

Hof AL: 9 februari 2021, Skottelbank, 

ECLI:NL:GHARL:2021:1235 

— Burenruzie.  

— Grensoverschrijding op land en water.  

— Appellante doet beroep op verjaring.  

— Hof is streng voor eigengereid optreden 

appellante: ‘De brieven van 8, 15 en 30 oktober 

2020 en de e-mail van 8 december 2020 laat het 

hof buiten beoordeling omdat na het sluiten van 

de behandeling van de zaak op 18 augustus 2020 

geen toestemming is gegeven voor nadere 

uitlating. Voor de e-mail geldt bovendien dat het 

hof die buiten beschouwing laat omdat die niet 
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met tussenkomst van haar advocaat aan het hof 

is verstrekt, maar door [appellante] zelf.’ Dus niet 

op eigen houtje zaken proberen te doen met het 

Hof, buiten je advocaat om, appellante r.o. 4.1. 

— Keurige aftrap over het leerstuk van de 

verjaring in r.o. 4.6 tm 4.8 - evl. 

— Appellante trommelt vorige eigenaren op die 

getuigenverklaringen afleggen. Hof AL is niet 

onder de indruk: geen sprake van bezitsdaden, 

die volgens mij in ieder geval wel duiden op 

gebruik en onderhoud: 

o gebruik sloot als doorvaart naar het erf, 

o aanmeren, ook door bezoek, 

o aanbrengen van vlonders, 

o haag planten, 

o wal verstevigen, 

o sloot uitbaggeren en 

o beschoeiing vervangen en onderhouden. 

— De verjaringsclaim betreft grotendeels water 

en het land is altijd bereikbaar gebleven over 

water. De haag was niet meer dan een 

afscheiding tussen land en water. 

— Het aanbrengen van beschoeiing zou nog 

bezit kunnen zijn, maar hier ging het vooral om 

het beschermen van de eigen grond van de 

bezitter – r.o. 4.16.  
 

Hof Den Bosch: 9 februari 2021, slopen 

overbouw bakhuis, ECLI:NL:GHSHE:2021:359  

— Burenrecht en ruzie binnen de familie.  

— Overbouw van bakhuis met vensters in 

voortuin van de buren. Is de vordering tot 

verwijdering verjaard?  

— Geen verjaring en bezit erfdienstbaarheid 

overbouw want de vorige eigenaar bakhuis 

erkende het recht van de buren en de huidige 

bezitter zit daar nog pas sinds 2015: de 

verjaringstermijn is nog lang niet voltooid. 

— Natrekking van de ondergrond door de 

overbouw? Nee, wel horizontale, maar geen 

verticale natrekking: ‘Ontegenzeggelijk is de 

overbouw een onderdeel van het bakhuis en dus 

eigendom van de eigenaar van het bakhuis, dat is 

[geïntimeerden] . Maar de eigendom van de 

overbouw brengt niet de eigendom mee van de 

ondergrond, waarover deze zaak gaat. De 

eigendom van de overbouw schept evenmin een 

recht om de overbouw te handhaven op de grond 

van de buren’- r.o. 7.12. 

— Persoonlijke toestemming van de eigenaar 

van de ondergrond (= houderschap) verhindert 

ook dat er sprake zou kunnen zijn van bezit van 

een erfdienstbaarheid. Criterium van goed 

nabuurschap of persoonlijke afspraak. 

— Dat de overbouwende partij een persoonlijke 

afspraak over de overbouw met de eigenaar van 

de ondergrond niet helemaal is nakomen wil nog 

niet zeggen dat deze partij het recht van de 

eigenaar van de ondergrond weerspreekt. 

Bezitspretentie moet immers kenbaar zijn naar 

objectieve maatstaven. Daarbij ziet het Hof geen 

ruimte voor vermoedens of iets dergelijks. 

— Slopen kan geoorloofd zijn. Het bakhuis 

slopen of laten staan? Zie de artikelen 5:2 en 5:21 

BW enerzijds en artikel 5:54 BW anderzijds. 

Slopen is geen onevenredig veel zwaardere 

benadeling.  

— En na de sloop mogen er geen vensters meer 

terugkomen in de nieuwe gevel. Dat moet dus 

een blinde gevel worden. Van bezit van een 

erfdienstbaarheid van vensters door bestemming 

ex artikel 747 BW (oud) is geen sprake.  
 

Hof Den Bosch: 9 februari 2021, Udense 

erfdienstbaarheid, ECLI:NL:GHSHE:2021:362 

— Erfdienstbaarheid van weg op 

gemeentegrond. 

— Leerstuk van de interversie – artikel 3:111 

BW. 

— Nieuwe term: ‘langdurige ondubbelzinnige 

bezitsdaden’. 

— Akte van 1959 waarin erfdienstbaarheid van 

weg is gevestigd (met gemeente Uden als 

dienend erf), staat beroep op bezit en verjaring 

van de gebruikers in de weg.  

— Geen sprake van interversie, dus gebruikers 

blijven houders en heersend erf vanwege de 

erfdienstbaarheid. 

— Maakt de gemeente als dienend erf misbruik 

van recht om het heersend erf te weerhouden van 

gebruik dat verder gaat dan de 

erfdienstbaarheid? Nee, uitleg van de akte leidt 

ertoe dat het heersend erf slechts er over heen 

mag rijden en de weg niet mag afsluiten, 

parkeren en/of laden en lossen.  

— Dat men al 30 jaar laadt en lost op de weg, is 

zonder conclusie zonder betekenis. 

— ‘De gemeente had als eigenaar van de weg 
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recht en belang bij het instellen van de 

onderhavige procedure. [appellanten] hebben 

onvoldoende gesteld om te komen tot het 

oordeel dat de gemeente misbruik van 

bevoegdheid heeft gemaakt door deze procedure 

aan te spannen’ – r.o. 5.2.5. 

— Hof is tamelijk kortaf in deze procedure, 

beknopt arrest - evl. Wáárom nou precies er geen 

sprake is van interversie, is mij niet duidelijk 

geworden. 

 
Kr Rb NH: 17 februari 2021, ‘ongeveer’-akte, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:1397 

— Landmetingen wijzen uit dat de grenzen toch 

anders lopen dan door partijen werd gedacht.  

— Eiser doet beroep op verjaring, opdat de 

feitelijke situatie wordt gelegaliseerd. Gedaagde 

beroept zich op zijn kadastrale eigendomsrecht. 

— De Kr pakt de leveringsakte erbij en vindt dat 

de omschrijving van hetgeen wordt geleverd 

dermate onnauwkeurig is is dat je de exacte 

omvang van hetgeen niet werd geleverd, er niet 

uit kan afleiden.  

— Daarom verder met de verjaringsclaim.  

— De omheining (palen met schapengaas) zijn 

niet door de ‘bezitter’ neergezet en door 

gedaagde gedoogd om de honden binnen het 

terrein te houden. 

— De omheining is sowieso niet zo stevig: je 

kunt er nog steeds over heen.  

— Moestuin en het zaaien van bloemenzaad is 

geen bezit. En het ziet er nog ongebruikt uit, ook. 

— Gedaagde ‘riep maar wat’, zo lijkt het. Veel 

onderbouwing zat er niet in. En dus delfde 

gedaagde het onderspit - evl. 
Hof AL: 23 februari 2021, Soester familieruzie, 

ECLI:NL:GHARL:2021:1684 

— Burenruzie tussen familieleden te Soest. 

— Verjaringsgrens gaat boven eigendomsgrens. 

— Verjaring erfdienstbaarheid van weg 

afgewezen. 

— Ruzie binnen de familie en tussen buren: 

twee zussen zijn met twee broers getrouwd én 

wonen naast elkaar. 

— Beide gezinnen hebben hun zinnen gezet op 

een perceel van de gemeente Soest. Bij verjaring 

scheidden de wegen zich: gezin 2 (geïntimeerden) 

ging akkoord met een aanbod van de gemeente 

(huisnummer 14), gezin 1 (appellanten) blijft zich 

beroepen op verjaring (huisnummer 14a) en de 

gemeente Soest gaat daarmee akkoord. 

— Vervolgens krijgt men binnen de familie ruzie 

over de kadastrale grenzen die de aankoop en de 

verjaring betreffen: het gemeenteperceel moet 

immers gesplitst worden ten behoeve van de 

eigendomsoverdracht (gezin 2) en – overgang 

(gezin 1). De gemeente vindt dat men dat 

onderling maar moet uitmaken.  

— Waar ligt nou de erfgrens? Het Hof pakt de 

akte van verjaring er bij en redeneert dat als deze 

akte uitsluitsel geeft over het verjaarde deel van 

de ene buur, dat je dan ook weet wat er overblijft 

en later is verkocht aan de andere buur – r.o. 4.7.  

— De verjaringsakte is een jaartje eerder 

gepasseerd dan de koopakte. Zou dat de reden 

zijn dat het Hof de verjaringsakte richtinggevend 

acht? 

— En er speelt ook vervuiling in de bodem. 

— Bij de aanwijs komt geen definitieve grens, 

het Kadaster noteert een administratieve grens 

met voorlopige grootte. 

— Gezin 2 hanteert de administratieve grens als 

eigendomsgrens en heeft daarop een hekwerk 

geplaatst. Gezin 1 vindt dat gezin 2 daarmee een 

deel van hun perceel in bezit heeft genomen. De 

Rb geeft gezin 2 gelijk en sommeert gezin 1 om 

hun spullen terug te trekken naar die 

administratieve grens.  

— Waar loopt nou de erfgrens? Dan moet je 

allereerst de akte van verjaring van gezin 1 gaan 

uitleggen. De omvang van het verjaarde perceel is 

bepalend voor hetgeen (vervolgens, zo vermoed 

ik – evl) is verkocht en geleverd aan gezin 2. Ook 

de tekening van de gemeente geeft aan dat de 

verjaringsgrens en de verkoopgrens exact op 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:1397
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1684


Actuele jurisprudentie 

2021         blz 13 van 71 

 

elkaar aansluiten – r.o. 4.9. 

— De akte van verkoop geeft ook geen 

aanwijzing dat de gemeente Soest een andere 

grens dan de verjaringsgrens wilde hanteren. Dat 

gezin 2 achteraf gezien spijt hebben van hun 

aankoop, is jammer maar helaas, vindt het Hof. 

Dan had men maar bij de verkoop een 

voorbehoud moeten maken – r.o. 4.12. 

— De verjaringsgrens is dus dominant, ondanks 

het feit dat in de verjaringsakte sprake is van enig 

voorbehoud, in bewoordingen van “schetsmatig” 

e.d. 

— De administratieve grenzen worden 

juridische grenzen. 

— Gezin 1 beroept zich op een 

erfdienstbaarheid, door verjaring ontstaan op het 

perceel van gezin 2. Onvoldoende bewijs voor – 

r.o. 4.21. Hof AL legt m.i. niet goed uit waarom 

dat niet zo is, anders dan dat het maar de vraag is 

of je op een onverdeeld aandeel in een 

onroerende zaak (het was immers langere tijd 

een perceel van de gemeente Soest) wel een 

erfdienstbaarheid kan vestigen. Een intensief 

gebruik en dat zonder protest van het ‘dienende 

erf’ is onvoldoende voor de eis van kenbaarheid.  
 

Hof AL: 23 februari 2021, oprit Niawier, 

ECLI:NL:GHARL:2021:1765 

— Burenruzie over een oprit: die ligt op beider 

percelen. De ene buur (mevrouw A, nummer 12) 

wil de hele oprit gebruiken om naar achteren te 

rijden, de andere buur (meneer B, nummer 10) 

heeft zijn eigendom afgeschermd en daardoor 

kan mevrouw A niet achterom komen met de 

auto. 

— Mevrouw A doet een beroep op verjaring van 

de oprit. En anders op een recht van overpad, 

door verjaring verkregen. De Rb wees dat af, het 

Hof wijst het toe. 

— Hof begint zijn overwegingen met de 

constatering van de wet bij verjaring eist dat er 

sprake is van bezit. En dat is aan de orde als de 

machtsuitoefening van de inbezitnemer die van 

de oorspronkelijke bezitter geheel teniet doet – 

artikel 3:113 lid 2 BW. Heeft de kadastrale 

eigenaar nog macht over zijn of haar goed, dan is 

 
1 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743 en HR 

24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 

er geen sprake van bezitsverlies bij de kadastrale 

eigenaar.1 

— Buurvrouw A komt met getuigenverklaringen 

en foto’s als bewijs dat de oprit door een heg 

werd (af)gescheiden van de voortuin van nummer 

10 (nu: Buren B), door of namens haar werd 

onderhouden en uitsluitend door haar werd 

gebruikt en dat er dus sprake was van bezit bij 

nummer 12, vanaf de jaren ’70 van de vorige 

eeuw.  

— Buren B van nummer 10 hebben daar geen 

antwoord op, onvoldoende tegenbewijs. En dus 

komt het Hof tot de conclusie dat de oprit 

exclusief door nummer 12 (Buren A) werd 

gebruikt: de strook maakt visueel onderdeel uit 

van het perceel van nummer 12 en het gebruik 

was dusdanig dat de kadastrale eigenaar daaruit 

niets anders kon afleiden dan dat Buurvrouw A 

bezitspretentie had – r.o. 3.15. 

— Dat Buurvrouw A de woning gebruikte als 

vakantiewoning, maakt dan niks uit: “Ook 

wanneer [appellante] niet in de woning verbleef, 

maakte de strook visueel deel uit van het perceel 

[a-straat] 12 en werd de strook, net als dat 

perceel, namens haar door derden 

onderhouden.” En Buren B gebruikten de 

strook/oprit tijdens de afwezigheid van A nog 

steeds niet. En dus: “De verhouding van 

[appellante] tot de strook was in die perioden van 

afwezigheid niet anders dan haar verhouding tot 

het perceel [a-straat] 12. Ze verbleef dan 

weliswaar niet op het perceel, maar had wel het 

bezit.” 

— En als er nou in het verleden toestemming is 

verleend tot gebruik aan een rechtsvoorganger 

van A? Nou, daar hoeft A zich niks van aan te 

trekken: “…als het gebruik van de strook berustte 

op een overeenkomst tussen de beide voormalige 

eigenaren is het recht op gebruik van de strook 

niet is overgegaan op de nieuwe eigenaar van [a-

straat] 12. Het gebruik dat die nieuwe eigenaar 

vervolgens van die strook maakte, is dan ook niet 

gebaseerd op deze overeenkomst” – r.o. 3.16. 

— Conclusie: sprake van bezit bij A. Was het 

bezit ook te goeder trouw? Ja, dat was A ook: 

 De strook maakte toen A in 1972 ten tonele 
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verscheen al onderdeel uit van de oprit. 

 A wist dus niet dat het kadastraal anders in 

elkaar zat. 

 Het is een gering oppervlakte als je dat 

vergelijkt met het perceel van A (230 m2). 

 A had dus geen reden om op onderzoek uit te 

gaan. 

 Raadpleging van de kadastrale kaart had A uit 

de droom kunnen helpen, maar dan kan zij 

nog steeds te goeder trouw zijn. 

 Ook toen in 1983 het Kadaster heeft 

hergemeten, had bij A geen bel hoeven te 

doen rinkelen. 

— Dus: inderdaad sprake van verjaring van de 

oprit, ten gunste van A.  

— Hof wijst de vorderingen van A echter niet 

tot op de letter toe, omdat dat te ruim zou zijn. 

Maar, Buren B moeten wel hun belemmeringen 

weghalen, zodat A weer over de oprit achter de 

woning kan komen.  

 
Rb Gelderland: 24 februari 2021, Bastion, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:2093 

— Verjaring van erfdienstbaarheid van weg.  

— Burenruzie tussen hotel en 

appartementencomplex over uitweg. Het hotel 

moet over perceel van het 

appartementencomplex. Hotelgasten maken 

gebruik van de parkeerplaatsen van de 

appartementseigenaren. 

— Een voornemen tot een erfdienstbaarheid is 

nooit werkelijkheid geworden, maar wel feitelijk 

toegepast.  

— Nieuwbouw van het hotel en de wens tot 

meer parkeergelegenheid voor de bewoners van 

het appartementencomplex (en afsluiting van de 

uitweg van het hotel) zitten elkaar nu in de weg.  

— Beide partijen gaan ervan uit dat er wel enige 

overeenkomst tot stand is gekomen tussen hun 

rechtsvoorgangers, maar zij verschillen van 

mening over de aard daarvan: een 

erfdienstbaarheid door verjaring ontstaan of een 

persoonlijk recht van gebruik dat opzegbaar is? 

— Rb duikt in de geschiedenis en vindt 

aanwijzingen voor bezit van een 

erfdienstbaarheid: Bastion ging daar altijd van uit 

en de eigenaar van het naastgelegen perceel 

(appartementencomplex) maakte daar geen 

bezwaar tegen. Bovendien was er al een concept 

notariële akte tot vestiging gemaakt. En sinds die 

tijd gedraagt Bastion zich ook als eigenaar van 

een recht van weg.  
 

Rb Limburg: 24 februari 2021, driehoek, 

ECLI:NL:RBLIM:2021:1772 

— Gedaagde gebruikt sedert 1982 een strook 

grond van eiser van 90 m2. 

— Eiser eist ontruiming van de driehoek en een 

verklaring voor recht dat ie (nog steeds – evl) 

eigenaar van deze grond is. De driehoek is ooit 

mondeling aan een pachter in bruikleen gegeven.  

— Gedaagde verklaart zich van geen kwaad 

bewust te zijn, ten tijde van de aankoop van zijn 

eigen perceel en dacht dat de driehoek onderdeel 

was van de aankoop. Gedaagde beroept zich dus 

op verjaring te goede trouw. 

— De Rb stelt vast dat gedaagde de driehoek al 

heel lang in gebruik heeft. En dan bestaat volgens 

de Rb het wettelijk vermoeden van bezit – artikel 

3:107 BW. De stellingen van eiser dat er sprake is 

van bruikleen in plaats van bezit, onderbouwt 

eiser met getuigenverklaringen van de zoon van 

de pachter. Dat moet eiser verder bewijzen.  

— Is gedaagde wel te goeder trouw? Nou, daar 

twijfelt de Rb aan, want bij raadpleging van de 

openbare registers – artikel 3:23 BW, had 

gedaagde kunnen weten dat het anders zat. Rb 

vindt goede trouw dus niet bewezen en gaat voor 

bevrijdende verjaring. Nou vermoed ik dat de Rb 

niet in de gaten heeft dat het beroep op goede 

trouw niet zo zeer op de verjaringstermijn is 

gericht, als wel om een eventuele 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:2093
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schadevergoedingsactie te voorkomen, mocht 

men slagen in de verjaring - evl.   
 

Rb NH: 24 februari 2021, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:1496 

— Verwarring over een erfdienstbaarheid. In 

een akte in 1988 werd deze gevestigd, maar ook 

aangegeven wanneer deze weer zou vervallen. De 

situatie van verval deed zich inderdaad voor. 

— Maar, daarna werd wederom dezelfde 

erfdienstbaarheid weer gevestigd, onder 

verwijzing naar de akte van 1988. Betekent dat 

nou, dat ook het vervalbeding werd 

overgenomen? Nee, dat niet, zo leest de Rb de 

tweede vestigingsakte.  

— Zaken glashelder vastleggen, da’s nog een 

hele kunst – evl. 
 

Rb Rotterdam: 1 maart 2021, vlonder en 

schutting te Nieuwe-Tonge, 

ECLI:NL:RBROT:2021:1678 

— Kort geding.  

— Verjaring niet te goeder trouw. 

— Snipperblauw. 

— Grond onder een vlonder: kan je die in bezit 

nemen? Ja, maar in casu niet: slechts sprake van 

houderschap. 

— Vz hecht veel belang aan het zeer concrete 

bewijs dat eiser niet te goeder trouw kon zijn: 

o verklaring van de verkoper aan koper/eiser 

over het bestaan van een overeenkomst die 

houderschap aantoont, 

o e-mailbericht van de notaris met daarbij als 

bijlage de houderschaps-overeenkomst en 

kadastraal uittreksel van de woning, 

o verkoopbrochure met kadastrale kaart die 

afwijkt van de situatie buiten: signaalfunctie. 

— Als verjaring niet slaagt, kan je je dan 

beroepen op handhaving van de bestaande 

toestand ex artikel 5:54 BW? Ja, dat kan wel, áls 

je maar aantoont dat verplaatsing oid 

onevenredig zwaar nadelig is. En dat was niet aan 

de orde. 

— Het is dus lonend om bij een voorgenomen 

verkoop (Funda bestuderen), een koper te wijzen 

op de kadastrale situatie. Dan voorkom je dat een 

koper nadien zich kan beroepen op verjaring te 

goeder trouw en daarmee win je 10 jaar tijd: de 

wettelijke verjaringstermijn schuift 10 jaar op, 

van 10 naar 20 jaar. Wel moet je dan voortdurend 

eventuele verkopen in de gaten houden, want bij 

een nieuwe koper kan de goeder trouw weer aan 

de orde zijn. 

— Het is ook lonend om elk gebruik van jouw 

onroerende zaak vast te leggen, opdat elk beroep 

op verjaring voorkomen wordt.  

 
Hof Amsterdam: 2 maart 2021, lage hekje, 

ECLI:NL:GHAMS:2021:598 

— Burenruzie over gesplitst perceel (1961). 

— Waar ligt nou de eigendomsgrens achterin? 

Op de plaats van de toenmalige coniferen en 

beukenhaag of op de kadastrale grens?  

— ‘De feitelijke erfafscheiding die door dat lage 

hekje werd gevormd is tot februari 2019 nimmer 

verplaatst.’ En dat geldt ook voor een groeiende 

haag: groter wordende takken verplaatsen een 

erfafscheiding niet. 

— Hof bestudeert overgelegd fotomateriaal en 

het overige feitenmateriaal. 

— Wat je zelf aan bezitsdaden verricht is 

belangrijk, maar ook wat er vóór jouw komst 

en/of door de wederpartij aan bezitsdaden is 

verricht, is van belang.  

— Getuigenverklaring van een hovenier. 

— Bij een diepe tuin (vanaf de schuur in totaal 

34 meter) ligt het voor de hand dat de tuin naar 

achteren toe minder intensief wordt gebruikt. 

— Kritische blik tav notitie over gebruik van 

(elkaars) grond. Leg dat goed vast, zoals in een 

vaststellingsovereenkomst met handtekeningen. 

— “Ze hebben die grond alleen maar gebruikt 

als tuin” – dat kan prima bezittersgedrag zijn – 

r.o. 3.13. 
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Rb Amsterdam: 3 maart 2021, 

ECLI:NL:RBAMS:2021:1732 

— Burenruzie over overbouw, 

hemelwaterafvoer en schutting. 

— Verjaring te goeder trouw. 

— Rechter wijst sloop toe. 

— Als de tekening van het Kadaster 

(vermoedelijk het veldwerk) aangeeft dat er 

sprake is van overbouw, dan is dat zo, tenzij er 

bewijs komt van het tegendeel – r.o. 4.2. 

— Bouwen op andermans grond is een inbreuk 

op  het eigendomsrecht van artikel 5:1 lid 1 BW. 

— De eigenaar van de overbouw doet beroep 

op verkrijgende verjaring.  

— De Rb legt een ongebruikelijke volgorde aan 

om dit verjaringsberoep te beoordelen: a. bezit b. 

verjaringstermijn van 10 jaar en c. goede trouw. 

Meestal kijkt een rechter eerst naar b. en dan pas 

naar a. en c. – evl.  

— Aan alle criteria is voldaan volgens de Rb. 

Goede trouw: ‘Het belangrijkste argument is dat 

de huidige schutting op verzoek van [eisers] in 

2006 op exact dezelfde plek is neergezet als op 

de plek waar [gedaagde] het hek had geplaatst. 

Hieruit kan worden afgeleid dat [eisers] op dat 

moment zelf ook akkoord waren met de locatie 

van de schutting (en aanbouw) en dat ook zij dus 

meenden dat daar de erfgrens was. [gedaagde] 

heeft dus te goeder trouw op die plek de 

aanbouw en schutting geplaatst, nu beide buren 

op dat moment dachten dat daar de erfgrens 

was’- r.o. 4.12. 

— En onvoldoende tegenbewijs van de 

wederpartij dat er géén sprake zou zijn van goede 

trouw. 

— De bezwaren inzake de hemelwaterafvoer, 

worden door eisers niet voldoende onderbouwd: 

geen onderzoek door bijvoorbeeld een 

deskundige, loodgieter of aannemer. En dus staan 

de feiten niet vast. Ook een beetje raar dat men 

pas 14 jaar na de aanbouw last krijgt van de 

hemelwaterafvoer. 
 

Rb Den Haag: 3 maart 2021, Zoetermeerse 

carport, ECLI:NL:RBDHA:2021:2265 

— Burenruzie over o.a. hemelwaterafvoer: 

sprake van overbouw door de carport van 

gedaagde of niet? 

— De aanbouw van gedaagde betreft overbouw 

(12 cm) en daarmee schendt gedaagde niet alleen 

het eigendomsrecht van eiser, maar ook de 

Bouwverordening van de gemeente Zoetermeer, 

die bepaalt dat de minimale afmeting tussen 

twee muren of bouwwerken 1 meter moet zijn, 

om eventueel onderhoud te kunnen plegen.  

— Grond betegelen en een carport realiseren, 

direct grenzend aan het bijgebouw is geen bezit. 

Ook niet de houten schutting in de achtertuin van 

gedaagde – want die ligt precies óp de erfgrens. 

— Getuigenverklaringen zijn zeer summier en 

voor meedere uitleg vatbaar en daarom ook geen 

bewijs voor bezit.  

— Als bezit ontbreekt, is er ook geen sprake van 

verjaring.  

— Daarom moet gedaagde alles wat ie zonder 

toestemming op grond van eiser heeft staan of 

aangebracht, verwijderen.  

— Verwijderingstermijn voor het inkorten van 

het rode hek: 30 dagen.  

— Afbraak van de carport eisen door de buren, 

is geen misbruik van recht: het verwijderen moet 

eenvoudig te realiseren zijn en het verlies van 

meerwaarde van de grond voor gedaagde als 

eigenaar van de carport wordt niet onderbouwd. 

De buren hebben ook niet de verplichting om 

gedaagde in staat te stellen om te voldoen aan de 

Bouwverordening. De buren mogen dus gewoon 

weigeren de betrokken grond te verkopen aan 

gedaagde. 

— Ook het geplaatste stopcontact in de zijgevel 

van de buren moet gedaagde verwijderen.  

— Dwangsommen: € 2.500 voor hek 

verwijderen, € 10.000 voor de carport en € 1.000 

voor herstel van de muur. 
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Rb Gelderland: 3 maart 2021, muurvaste 

verjaring. ECLI:NL:RBGEL:2021:2537 

— Burenruzie over erfafscheiding: van wie is de 

muur? En de ondergrond? 

— Verjaring door het plaatsen van een muur, 

met medewerking en dus ook medeweten van 

buren aan weerszijden. 

— Buren G stellen dat zij in 1999 met de 

rechtsvoorgangers van Buren E de muur hebben 

gebouwd. De muur was ter vervanging van de 

coniferenhaag.  

— ‘Aangenomen dat de muur op de plaats is 

gekomen van de stammen van de coniferen, 

vormde die plaats dus al langer de bezitsgrens 

tussen hun onroerende zaken. Daarbij past dat zij 

de muur toen op die grens hebben geplaatst.’ 

— Ook al stellen Buren E dat de kadastrale 

grens anders loopt, dan helpt dat niet (meer), 

want de feitelijke afscheiding heeft het 

wederzijds bezit gedurende meer dan 20 jaren 

gemarkeerd en de verjaringstermijn is dus reeds 

voltooid. Geen bewijs dat het wederzijds bezit 

ooit in die (verjarings)periode ooit is betwist of in 

afwijking van de kadastrale grens slechts is 

gedoogd. 

— De muur is mandelig en vormt de nieuwe 

eigendomsgrens. Zo maar iets op die muur 

bouwen of deze verhogen, zonder instemming 

van de buren, mag dus niet.  
 

Rb Oost-Brabant: 10 maart 2021, rode weg, 

ECLI:NL:RBOBR:2021:1187 

— Burenruzie over winkelpanden en de 

bereikbaarheid daarvan.  

— Is de locatie van de erfdienstbaarheid van 

weg geen openbare weg geworden? De Rb kijkt 

allereerst naar de eisen van artikel 4 lid 1 

Wegenwet en constateert dat dat sub II en sub III 

niet van toepassing zijn.  

— ‘Uit artikel 4 Wegenwet volgt [dat] enkel de 

rechthebbende de bestemming openbare weg 

aan een weg mag geven. Als de gemeente niet de 

rechthebbende is, dan heeft zij dat recht dus 

niet.2 Het feit dat het perceel de bestemming 

“verkeer” heeft, is dus onvoldoende om sub III 

van toepassing te laten zijn’ – r.o. 5.12. Een 
 

2 Hof Den Haag: 16 oktober 2018, 

ECLI:NL:GHDHA:2018:2701. 

bestemmingsplan kan dus weinig effect sorteren.  

— Ook sub I niet van toepassing: het gebruik 

van de weg door enkel bestemmingsverkeer 

maakt van die weg nog geen openbare weg. 

Bestemmingsverkeer is in deze zaak: parkerend 

winkelend publiek en vrachtverkeer dat komt 

laden en lossen. Geen verkeersfunctie: ‘Ter zitting 

hebben partijen uitgelegd dat doorgaand verkeer 

geen gebruik maakt van de percelen om 

(bijvoorbeeld) naar de achterliggende woningen 

te komen.’ 

— Is er door verjaring een erfdienstbaarheid 

recht van weg ontstaan? Nou, dan moet je dat 

wel bewijzen. De deur die uitkomt op de rode 

weg en die door vrachtwagens wordt gebruikt om 

daar te laden en te lossen, zit er nog maar sinds 

2013. Daarvoor was er geen deur. Verder bewijs 

(foto’s, verklaringen oid), ontbreekt.  

— Of iets ‘vermoedelijk altijd zo is geweest, 

want dit is de meest logische route’, is 

onvoldoende bewijs voor verjaring. 

 
Rb Rotterdam: 10 maart 2021, Westvoorne, 

ECLI:NL:RBROT:2021:2495 

— Verjaring van gemeentegrond?  

— In 1995 is de grond in gebruik gegeven, dus 

houderschap. 

— Geen sprake van interversie ex artikel 3:111 

BW, noch door handelen van de gemeente, noch 

door tegenspraak van degene voor wie men 

houdt. Het laatste in ieder geval niet vóór 2016 

(gemeente benaderde betrokkene), want in 2005 

nog koopverzoek gedaan.  

— Houderschap beëindigen is geen misbruik 

van bevoegdheid door de gemeente – r.o. 5.9. 

— Rb stelt de ontruimingstermijn op 3 

maanden, opdat partijen mogelijk nog tot een 

andere oplossing komen. 
 

Hof AL: 16 maart 2021, 

ECLI:NL:GHARL:2021:2487 

— Burenruzie in het buitengebied van Leek.  

— Betreft zo’n 80 m2.  

— Een verkeerde kadastrale aanduiding is geen 

reden om een vordering af te wijzen: het is 

overduidelijk welk perceel er bedoeld was. 
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— Een lopende verjaring kan worden 

afgebroken – r.o. 5.8. De brief van 24 mei 2018 

was een stuitingshandeling, deze is echter niet 

gevolgd door een stuitingshandeling ex artikel 

3:316 BW. De vordering van appellanten is op 9 

april 2019 ingesteld en dat is de datum waarop 

een verjaringstermijn dus moet zijn voltooid. Het 

bezit moet dus zijn aangevangen vóór 9 april 

1999. 

— De bezitters komen met foto’s en 

verklaringen van familieleden, die daar op bezoek 

kwamen. De kadastrale eigenaren komen niet 

met beter tegenbewijs.  

— Een stelling over bruikleen wordt niet nader 

onderbouwd en dus kan je ook niet concluderen 

dat de bezitters wisten of behoorden te weten 

dat er sprake was van bruikleen. En dus geen 

sprake van kwade trouw en daarmee ook niet van 

onrechtmatig handelen jegens de eigenaren (= 

geen recht op schadevergoeding). 

— Een sloot onderhouden is nog geen bezit.  
 

Hof Den Bosch: 16 maart 2021, lekkend balkon, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:751 

— Verjaring erfdienstbaarheid. 

— Uitleg vestigingsakte: welke methode 

hanteren? 

— Het dakterras van pand 2 bevindt zich deels 

boven een strook grond die hoort bij de buren. Er 

is dus sprake van overbouw. En na de renovatie 

van het dakterras trad er waterschade op bij de 

buren: lekkage. 

— Ook in 1978 een erfdienstbaarheid van 

onderdoorgang gevestigd. Wat hield die nou 

precies in? Het hof moet het woord »uitsluitend« 

in de akte van vestiging nader uitleggen. Bij de 

uitleg blijft het hof dicht bij hetgeen aansluit bij 

het karakter van de erfdienstbaarheid (een soort 

materiële toetsing dus – evl). Een uitleg van een 

notaris die er naar gekeken heeft, legt het hof 

terzijde, omdat de notaris in kwestie  

o niet de notaris is die destijds de 

vestigingsakte van de erfdienstbaarheid heeft 

opgesteld, 

o de verklaring eerst jaren later op schrift is 

gezet 

o nergens uit blijkt dat deze notaris contact 

heeft gehad met de notaris die de 

vestigingsakte destijds heeft opgesteld over 

de oorspronkelijke bedoelingen van partijen, 

o de uitleg tamelijk onlogisch is voor een van de 

partijen bij de vestigingsakte en dus weinig 

aannemelijk is.  

— Dus, wat is de uitlegmethode van het Hof? 

Stel jezelf een paar vragen: 

a) Gangbare praktijk. Wat is gebruikelijk in dit 

soort kwesties? 

b) Bestaande of voorhanden mening in het 

dossier. Wie heeft er een mening over? – in 

casu een notaris. 

c) Toetsing van de mening. Moeten we waarde 

hechten aan de uitleg van deze notaris? 

d) Toetsingscriteria. Zo ja, kijk dan naar de 

betrokkenheid, het tijdsverloop, het 

gepleegde onderzoek en de houdbaarheid 

van de conclusies van die notaris. 

— En dan blijft er weinig van de verklaring van 

de notaris over… Maar goed, dat was helemaal 

niet erg, want de erfdienstbaarheid bestaat 

sowieso, door de werking van bevrijdende 

verjaring van een erfdienstbaarheid van 

onderdoorgang. Dat staat in casu niet ter 

discussie – r.o. 8.3.2. 

 
Rb Amsterdam: 17 maart 2021, 

ECLI:NL:RBAMS:2021:1142 

— ‘Tussen partijen is niet in geschil dat de 

balkons en ramen van de VvE in de ramen in de 

schuine achtergevel van [gebouw 1] al meer dan 

twintig jaar aanwezig zijn en dat [gedaagden] als 

gevolg van verjaring geen wegneming daarvan 

meer kan vorderen.’ 

— Erfdienstbaarheid van licht en uitzicht 

ontstaan door verkrijgende verjaring. De normen 

van het oud BW zijn van toepassing: ‘het bestaan 

van de ramen en balkons, de lichtinval en het 

uitzicht is (gelet op het voorgaande) zichtbaar en 

voortdurend.’ 

— Hoe ver strekt die erfdienstbaarheid? Nou, 

niet verder dan het niet (onredelijk) mogen 

belemmeren van het rechtstreekse uitzicht en de 

lichtinval van de ramen en balkons. En daarom 

moeten de balkons van de nieuwbouw 30 cm 

minder diep worden dan de vergunde 2 meter.  

— Uitleg strekking en reikwijdte artikel 5:50 lid 

4 BW.  
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— Definitie van dakterras. 

 

Rb Gelderland: 19 maart 2021, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:1370 

— Burenruzie tussen gesplitste percelen en de 

ligging van de kadastrale grens.  

— Uitleg veldwerk. 

— Het hek van gedaagde staat op het perceel 

van eiser.  

— Is de grens tussen partijen onzeker ex artikel 

5:47 BW? Nou, alleen als geen van beide buren in 

staat is om te bewijzen wáár de grens loopt. Kan 

een van partijen wel, dan eerst bezien of diens 

bewijs klopt. Zo ja, dan geen sprake van een 

onzekere grens – r.o. 5.3. 

— Kr duikt in de overgelegde veldwerken en 

relaas van bevindingen en wat je daarop allemaal 

kunt vinden: 

o tekeningen of schetsen die bij een levering 

hoorden, 

o de vorm van markeringen (zoals palen en 

ijzeren buizen), 

o het kadastrale registratienummer van de 

betreffende leveringsakte, 

o de feitelijke situatie toen het veldwerk werd 

opgemaakt. 

Ik vul dit rijtje nog even aan: 

o aanwezigen bij de aanwijs – van belang voor 

eventuele goede trouw 

o wat er nieuw en/of veranderd is (in rood), 

o jaartallen: wanneer de aanwijs plaatsvond en 

wanneer het veldwerk is opgemaakt 

o aangrenzende veldwerken. 

— In beginsel gebruik je bij een 

grensreconstructie het jongste veldwerk.  

— Als je wilt bewijzen dat het Kadaster zijn 

werk bij een grensreconstructie niet goed heeft 

 
3  Hof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:2872. 

gedaan, dan moet je van goeden huize komen. Zo 

maar wat beweren is onvoldoende. 

— Verjaring te goeder trouw? Nee, de vader van 

betrokkene was in 2001 bij de grensaanwijs 

aanwezig en betrokkene behoorde te weten dat 

het hek niet conform de grensaanwijs is 

geplaatst.  

— Rechtsverwerking? Ook niet: ‘Vaste 

rechtspraak van de Hoge Raad is dat enkel 

tijdsverloop of enkel stilzitten van de wederpartij 

onvoldoende is om rechtsverwerking aan te 

nemen. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere 

omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de 

wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is 

gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet 

(meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij 

in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in 

geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog 

geldend zou maken3 – r.o. 5.10. En daar was geen 

sprake van. 

 
Hof AL: 23 maart 2021, Weesper Stationsweg, 

ECLI:NL:GHARL:2021:2736 

— Burenruzie.  

— Hebben appellanten op grond van een 

erfdienstbaarheid (op basis van een notariële 

akte dan wel op grond van verjaring) of op grond 

van een buurweg het recht om gebruik maken 

van het voetpad tussen de percelen van partijen? 

Het hof oordeelt van niet. 

— Hof duikt in de voorgeschiedenis en komt tot 

de conclusie dat er geen erfdienstbaarheid is 

gevestigd. Door verjaring recht van overpad 

ontstaan misschien? Nee, ook niet: geen sprake 

van een permanente aanwezigheid, zoals in het 

arrest van de HR d.d. 27 september 1996, 

ECLI:NL:HR:1996:ZC2147 (NJ 1997,496). 

— Ook geen sprake van de vestiging van een 

buurweg: die ontstond namelijk niet door enkel 

gebruik, maar daar heb je (ook) een uitdrukkelijk 

of stilzwijgende wilsverklaring van de eigenaren 

(of zakelijke gerechtigden) van de (onder)grond 

voor nodig. ‘Alleen een gebruik dat in de 

bestemming van de weg zijn grondslag vindt, 

werd door artikel 719 (oud) BW beschermd’ – r.o. 

1.1. 
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— Is de buurweg dan in bezit genomen? Dat 

kan, maar dan moet je met bewijs komen dat 

slaat op de periode van vóór het NBW (dus voor 

1992), want de buurweg is immers niet meer 

mogelijk vanaf het NBW. En dat bewijs is niet 

geleverd. 

— Als je een voetpad gebruikt voor onderhoud, 

dan oefen je het ladder- en steigerrecht uit en 

niet het bezit van een buurweg. Evenzo geldt dat 

voor een uitweg in geval van calamiteit: dat is 

incidenteel en ook dat past niet bij het karakter 

van een buurweg.  

 
Hof Den Bosch: 30 maart 2021, Boxmeer, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:952 

— Hoger beroep tegen vonnis kantonrechter. 

— Verjaring en schadevergoeding. 

— Burenruzie over een schutting en een strook 

grond. 

— De schutting van de ene buur (Buren G) is 

aan de garage van de andere buur (Buur A) 

bevestigd. Maar, Buur A heeft vanaf zijn garage 

nog een strook van zo’n 50 cm in eigendom. Buur 

B doet een beroep op verjaring. 

— Wanneer begint een verjaringstermijn te 

lopen? Nou, op de dag nadat een niet-

rechthebbende bezitter is geworden. En dan 

maakt het niet uit of daarna anderen dat bezit 

hebben voortgezet: de verjaringstermijn loopt 

dan ongehinderd door: “Er begint dus niet steeds 

een nieuwe termijn te lopen bij elke wisseling van 

persoon in wiens handen het goed zich bevindt” 

r.o. 6.5.5. 

— Hof noemt twee bepalende arresten van de 

Hoge Raad: 

o HR 15 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993, ZC0826 

o HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309 

(Heusden). 

— Het gaat volgens het Hof om een ‘ingeklemd’ 

strookje grond van Buur A. En op het moment dat 

Buur B de schutting tegen de garage bouwde, 

werd dat ingeklemde stukje visueel onderdeel van 

de tuin van Buur B. En die schutting was dus een 

daad van inbezitneming. Daarna volgden er nog 

een paar daden, zoals het plaatsen van een 

bogenmuur. 

— Buur A had geen toegang meer tot zijn eigen 

grond: er was geen doorgang. 

— Dat je een muur vervangt door een schutting 

en daarbij de schutting op een wat andere plek 

neerzet, doet niks aan af je bezittersgedrag: Buur 

A kon er nog steeds niet bij. 

— Telt de hoogte van een hekwerk nog? Nou, 

eigenlijk niet: “Waar het op aankomt, is dat ter 

plaatse sinds 1985 een hekwerk staat dat deel 

uitmaakt van de omheining door [geïntimeerden] 

van zijn tuin en dat [geïntimeerden] met het 

plaatsen ervan voor derden tot uitdrukking bracht 

dat hij pretendeerde rechthebbende te zijn op 

het aldus omheinde terrein. De strook grond 

maakte deel uit van dat terrein, zodat de hiervoor 

bedoelde eigendomspretentie van 

[geïntimeerden] zich ook daarover uitstrekte”- 

r.o. 6.5.12. 

— En fundering en overstek dan? Dat zijn toch 

bezitsdaden van de eigenaar? Nee, daarmee 

bevestig je als eigenaar niet je grens – r.o. 6.5.13.  

— Als een bezitter niet de schutting verwijdert, 

maar wel overige spullen, is er nog steeds sprake 

van bezit, dat vatbaar is voor verjaring – r.o. 

6.5.14. 

— Schadevergoeding. Je moet als voormalige 

kadastrale eigenaar wel aantonen waarom jij 

schade hebt geleden, als de verjaring al intrad bij 

je rechtsvoorganger. En ook aantonen dat de 

verjaringstermijn van de schadevergoeding nog 

niet is voltooid. Beiden faalden, dus geen 

schadevergoeding. 
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Hof AL: 30 maart 2021, pony wei, 

ECLI:NL:GHARL:2021:3031 

— Burenruzie.  

— Grensreconstructie. 

— Bomen te dicht op de grens – artikel 5:42 

BW. 

— Overhangende takken – artikel 5:44 BW. 

— Ladder- en steigerrecht – artikel 5:56 BW. 

— Als je een grensreconstructie in twijfel trekt, 

dan moet je bewijzen dat het Kadaster zijn werk 

niet goed gedaan heeft.  

— Aanwezigheid bij een grensreconstructie is 

geen verplichting. Het is wel nuttig, opdat je het 

met eigen ogen kunt zien én om te voorkomen 

dat je achteraf niet serieus wordt genomen bij de 

rechter, omdat je je beroept op (geheel of 

gedeeltelijke) afwezigheid- r.o. 1.4. 

— Het tijdelijk gebruiken van andermans 

perceel als paardenweide (pony wei) is geen 

bezit.  

— Uitleg begrip ‘plaatselijke gewoonte’ ex 

artikel 5:42 lid 2 BW, daar ‘pas sprake is van een 

plaatselijke gewoonte indien deze gewoonte 

blijkt uit een groot aantal duidelijk sprekende 

gevallen en de gewoonte als bindend wordt 

ervaren. Het dient daarbij te gaan om gevallen die 

gelijksoortig zijn aan de situatie die onderwerp 

van geschil is’ – r.o. 1.14. 

— Als de haag op de grens staat, dan 

onderhoud je deze maar vanaf je eigen perceel en 

hoef je geen gebruik te maken van het ladder- en 

steigerrecht – artikel 5:56 BW. 

— Vorderingen: maak heel duidelijk waar je eis 

nou eigenlijk om gaat. Nummer bijvoorbeeld 

betrokken bomen.  

— Verjaring van het recht om verwijdering van 

bomen te eisen, die te dicht op de erfgrens staan. 

Verjaring aangetoond met verklaring van de 

tuinman/hovenier. Geen tegenbewijs van iemand 

die dat wel had kunnen leveren: ‘Daarbij acht het 

hof van belang dat [appellante] sinds haar 

geboorte in 1967 in de woning aan de [a-straat] 5 

woont, de feitelijke situatie dus zeer goed kent, 

zodat van [appellante] en [appellant] verwacht 

had mogen worden dat zij het beroep op 

verjaring van [geïntimeerde1] en [geïntimeerde2] 

uitvoeriger gemotiveerd hadden weersproken, 

wat zij niet hebben gedaan’- r.o. 1.26. 

 
Rb Den Haag: 31 maart 2021, Noordwijk, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:3160 

— Koppelingsbeginsel.  

— Beroep op bevrijdende verjaring (art. 3:105 

BW) van een strook gemeentegrond à 178 m2. 

— Kan de economische eigenaar van het 

aangrenzende perceel gemeentegrond in bezit 

nemen? In beginsel niet, zie het arrest van de 

Hoge Raad van 21 juni 2000 

(ECLI:NL:HR:2000:AA6254, rechtsoverweging 3.5). 

— ‘Dit uitgangspunt wordt ook bevestigd in het 

arrest van Hof ’s-Hertogenbosch van 24 mei 2016 

(ECLI:NL:GHSHE:2016:2033).’ 

— ‘Een belangrijk aspect van economisch 

eigenaarschap is dat het niet altijd voor derden 

kenbaar is. In casu bijvoorbeeld was de akte van 

economisch eigendom niet ingeschreven in de 

openbare registers.  

— Voor de gemeente Noordwijk was het 

economisch eigendom niet eerder kenbaar, dan 

het moment dat de leveringsakte van 15 maart 

2006 werd ingeschreven in het kadaster. Dit is 

belangrijk, omdat de gemeente Noordwijk 

daardoor ook niet alert hoefde te zijn op 

eventuele handelingen van [eiser] die wijzen op 

eigendomspretentie. Voor de buitenwereld was 

vóór 15 maart 2006 [A] immers de eigenaar van 

de woning en niet [eiser]’ – r.o. 4.8. 

— Beetje vreemde interpretatie van het 

leerstuk van de kenbaarheid: die richt zich 

volgens de jurisprudentie over de 

verkeersopvatting vooral op uiterlijke feiten die 

aangeven dat de eigenaar zijn of haar bezit kwijt 

raakt. De kenbaarheid betreft bezitsverlies en 

niet zo zeer wie er nou eigenaar is van de 

naastgelegen grond - evl. 

— Er zijn uitzonderingsgevallen mogelijk, maar 

daar was in casu geen sprake van: de 

economische eigenaar was slechts houder in zijn 

relatie met de juridische eigenaresse en dat 

werpt zijn schaduw ook op de gemeentegrond: 

verticale koppeling. 

— Wat nu als de economische eigenaar het 

bezit namens de juridische eigenaar had 

uitgeoefend en nadat deze wel volledig eigenaar 

was geworden, dat bezit heeft voortgezet 

(middelijk bezit en Bronbeekarrest)? Daartegen 

pleiten de feiten inzake het gebruik voor de 
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overgang van economisch naar juridisch 

eigendom: geen bezitsdaden – r.o. 4.13.  

— Voor middellijk bezit heb je een actieve rol 

nodig van degene namens wie dat bezit dan 

wordt uitgeoefend, in casu de juridische 

eigenaresse. En daar was geen sprake van: de 

juridische eigenaresse had zich nooit met het 

gebruik van de gemeentegrond bemoeid – r.o. 

4.17. Je kunt middelijk bezit niet iemand 

opdringen.  

— Rb noemt arresten van Hof Den Bosch van 

Zierikzee (11 oktober 2016, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:4559) en Tilburgse 

bandenstrook (2 mei 2017, 

ECLI:NL:GHSHE:2017:1902). 

— ‘Bovendien kan een lage erfafscheiding ook 

gezien worden als een vorm van tuinversiering’ – 

r.o. 4.14. Die vind ik wel aardig gevonden.  

— Ontruimingstermijn van 2 weken.  

— Geen dwangsom opgelegd, omdat 

betrokkene heeft gezegd te zullen ontruimen.  

 
Rb Gelderland: 31 maart 2021, beuken- en 

meidoornhaag, ECLI:NL:RBGEL:2021:2344 

— Burenruzie over de erfafscheiding (beuken- 

en meidoornhaag). 

— Onderhoud van een haag is geen bezitsdaad. 

Je kunt dus geen verjaring claimen van de 

ondergrond. 

— Als buren onderling afspreken dat de haag 50 

cm landinwaarts wordt geplaatst bij Buur A, 

opdat Buur B meer ruimte nodig heeft voor zijn 

auto, dan heeft de eigenaar van de grond tussen 

de haag en de kadastrale grens (Buur A) daarmee 

het gebruik door Buur B van zijn grond 

toegestaan.  

— ‘Het aanbrengen van bestrating en 

beplanting en het plaatsen van de brievenbus zijn 

in dat licht bezien geen zodanige acties dat 

[ged.conv./eis.reconv. = Buur B, evl] daarmee de 

grond in bezit heeft genomen’ – r.o. 4.6. Dat is 

gedogen door Buur A. 

— Uitleg van artikel 5:49 BW.  
 

Hof AL: 6 april 2021, de kromming, 

ECLI:NL:GHARL:2021:3287 

— Burenruzie. 

— Verjaring erfdienstbaarheid. 

— Bewijs. 

— Appellanten wonen sinds 1975 op nummer 6 

en geïntimeerden sinds 1999 op nummer 8. Beide 

huizen hebben een of twee garages en men 

weegt uit door de ruimte tussen de woningen. 

— Herinrichting van beider tuinen leidde tot 

veel krappere inritten en de eigenaren van 

nummer 6 kunnen nu niet gemakkelijk meer hun 

garage bereiken. Nummer 6 vindt dat ie door 

verjaring een recht van overpad heeft verworven, 

over een stukje van de grond van nummer 8. 

— Ben je nog partij als je je huis hebt verkocht? 

Tussen het vonnis van de Rb en de behandeling 

van het hof hebben beiden hun woning verkocht. 

Dan verliezen ze ook het belang bij deze 

rechtszaak, vindt het Hof: hoger beroep vindt 

plaats tussen dezelfde partijen als bij de Rb – 

artikel 332 Rv. Een uitzondering betreft 

rechtsopvolging, dan is partijwisseling mogelijk. 

Dat is hier aan de hand. Dan moet je de zaak 

schorsen (artikel 225 lid 1 sub c Rv) en de 

rechtsopvolgers de kans geven om zich te 

beraden of zij de rechtszaak willen voortzetten of 

daar belang in hebben. 

— Is er door verjaring een erfdienstbaarheid 

(recht van overpad of weg) ontstaan? Nou, dat 

kon voor het NBW in ieder geval niet.  

— Hof legt alle feiten en omstandigheden 

nauwkeurig onder de loep en stelt een mooie 

checklist op: 

o Locatie: waar ligt het tracé van de vermeende 

erfdienstbaarheid? En waar ligt de kadastrale 

grens? 

o Duur. Wat is de gebruikstermijn? Wanneer 

ving die aan? 

o Duiden: wat zien we precies op de 

overgelegde tekeningen? 

o Veranderingen: was alles altijd hetzelfde of 

zijn er wijzigingen in de loop van de jaren 

opgetreden? 

o Meten is weten: wat zijn de afstanden, is er 

gemeten? 

o Wat zeggen de getuigen? Zijn hun 

verklaringen voldoende specifiek? En kunnen 

de getuigen met voldoende gezag hier iets 

over verklaren? 
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Rb NH: 6 april 2021, Oudewalse burenruzie, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:2766 

— Burenruzie. 

— Kort geding. 

— Art. 5:50 lid 4 BW – onredelijke hinder. 

— Gedaagde heeft een flinke schutting 

opgericht, pal voor de ramen van eisers – op 

ongeveer 45 cm afstand. De ramen van eisers 

mogen blijven zitten, de vordering van gedaagde 

tot wegneming is verjaard.  

— Speelt wijziging van de bestemming nog een 

rol? Nee, “een verandering van de 

publiekrechtelijke bestemming wijzigt de 

bestendige situatie niet en laat onverlet het recht 

om wegneming te vorderen van het uitzicht 

zolang de verjaring - anders dan in deze zaak - 

niet is voltooid” – r.o. 4.4.3. 

— Mag een huurder een beroep doen op artikel 

5:50 lid 4 BW? Ja, hoor, dat mag een huurder 

zelfstandig, zonder de verhuurder er bij te 

betrekken. De vordering gaat immers om een 

zaak tussen buren en daar heeft ook een huurder 

direct belang bij – artikel – r.o. 4.4.1. 

— Wat is de bedoeling van artikel 5:50 lid 4 

BW? Nou, als de verjaring eenmaal een feit is, 

dan moet de nabuur die toestand accepteren en 

moet hij onredelijke hinder respecteren.  

— Vergunningsvrij (bouwen of aanleggen) 

betekent niet regelvrij: het Burenrecht uit het BW 

geldt wel – r.o. 4.4.2. 

— Hoe leg je de term »onredelijke hinder« uit? 

Dan moet je aansluiting zoeken bij artikel 5:37 en 

6:162 BW. 

— De aanwezigheid van een schutting binnen 

twee meter vanaf de ramen van de woning van 

de buren hindert de buren onredelijk: 

o vanuit de woonkamer en keuken zicht op de 

bovenste twee zwarte planken pal voor het 

raam, 

o minder lichtinval, 

o doorgang tussen planken en ramen is zeer 

smal geworden, waardoor je er niet bij kunt 

als je de ramen wilt lappen, kozijnen 

schilderen of zoiets. 

— Het recht op privacy van de nabuur is echter 

ook belangrijk, evenals veiligheid van de kinderen 

en het jonge hondje. 

— Beslissing: geen volledige verwijdering van de 

schutting, maar inkorting met twee planken. 
 

PG: 9 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:358 

— Gemeente vordert exploitatiebijdrage op 

basis van een exploitatieovereenkomst.  

— Wederpartij beroept zich op verjaring ex art. 

3:307 lid 1 BW (rechtsvordering tot nakoming van 

een overeenkomst).  

— Uitleg overeenkomst op basis van de 

Haviltex-maatstaf. 

— Als je geen termijn bepaalt, is een verbintenis 

onmiddellijk opeisbaar – artikel 6:38 BW. 

— “Bij de uitleg van een overeenkomst komt 

het juist aan op de zin die partijen redelijkerwijs 

aan de betreffende bepalingen mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 

Dat de vrijheid van de Gemeente om de 

opeisbaarheid van de vordering te bepalen, naar 

haar stelling, begrensd wordt door de redelijkheid 

en billijkheid en door de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, betekent nog niet dat 

[verweerster] redelijkerwijs van die begrenzing 

zou hoeven uit te gaan. De gerechtvaardigde 

verwachtingen van [verweerster] staan hier in de 

weg aan een uitleg waarin de Gemeente zelf de 

opeisbaarheid van de betalingsverplichting zou 

kunnen bepalen” – r.o. 3.14. 

— Een contract is een contract. Daar kan je niet 

vrijelijk mee omgaan, noch ten aanzien van de 

uitleg van de overeenkomst (als de tekst 

zonneklaar is, zoals in casu), noch ten aanzien van 

nakoming. 

— En je kunt ook niet van je wederpartij maar 

verlangen dat die snapt dat jij vrijelijk met de 

overeenkomst wil of zal omgaan.  
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— Gaan zitten ‘schaken’ met een contract, 

kwam deze gemeente dus duur te staan: door 

verjaring kon de gemeente geen beroep meer 

doen op een betaling door de wederpartij. 

 

Rb Rotterdam: 9 april 2021, 149 en 151, 

ECLI:NL:RBROT:2021:3266 

— Kort geding. 

— Burenruzie over de 

hemelwaterafvoerconstructie. 

— Beroep op verjaring van erfdienstbaarheid 

van afwatering. 

— Wanneer start de verjaringstermijn? Nou, in 

ieder geval op het moment dat de bezitter daar 

kwam wonen. En mogelijk al eerder, gelet op de 

verklaring van zijn rechtsvoorgangers.  

— Kan de wederpartij zich beroepen op een 

kortere verjaringstermijn? Ja, maar dan moet hij 

of zij dat wel bewijzen.  

— Kan de wederpartij een voorlopig oordeel 

vragen over opheffing van de (mogelijk door 

verjaring ontstane) erfdienstbaarheid? Ja, dat 

kan, maar niet in casu, want daartoe is meer 

informatie noodzakelijk, ‘terwijl bovendien voor 

een dergelijke opheffing strenge eisen gelden’- 

r.o. 5.4. 

— Spoedeisendheid? Kr wil eigenlijk alleen een 

ordemaatregel treffen als er sprake is van een 

onhoudbare situatie die onmiddellijk ingrijpen 

vereist. En daar was geen sprake van.  

 
Rb Rotterdam: 14 april 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:4518 

— Belemmering van de uitoefening van een 

recht van overpad.  

— En nog meer burenruzie.  

— Wordt het heersende erf belemmerd doordat 

het dienende erf een deel van de achterlangsweg 

(waarop het recht van overpad ligt) bij de tuin 

heeft getrokken? 

— De Rb duikt in de akte en gaat over tot 

tekstverklaring: er is niet een specifieke locatie op 

het perceel van het dienende erf, waar de 

erfdienstbaarheid mag worden uitgeoefend. 

— En verder blijkt dat er nu meer percelen 

dienend erf zijn, vanwege splitsing: ‘alle bezwaard 

zijn met het in de akte gevestigde recht van 

overpad’ – r.o. 4.4. 

— Je mag als dienend erf nog steeds je perceel 

afsluiten – artikel 5:48 BW. Maar, dan moet het 

heersend erf wel onbelemmerd toegang houden 

tot het dienende erf.  

— In casu kan het heersende erf nog steeds zijn 

recht uitoefenen, al is het misschien met moeite. 

Bedenk dat je sowieso op de minst bezwarende 

wijze dat moet doen – r.o. 4.6. 

— Is de erfdienstbaarheid wellicht door 

verjaring verruimd, omdat er ook grote 

voertuigen (bestelbus, auto met aanhanger, 

boottrailer, vrachtwagen, heftruck) over heen 

gingen? Dat kan, maar dan moet je dat wel 

aantonen als heersend erf: bewijzen met 

concrete feiten dat ‘er gedurende twintig jaren 

regelmatig zwaardere voertuigen over de zijweg 

en de achterlangsweg hebben gereden dan de in 

de akte omschreven voertuigen’. 

— En onder regelmatig verstaat de Rb ‘voort-

durend of zeer regelmatig’ - r.o. 4.11. En dat vindt 

de Rb niet bewezen: af en toe met de boot heen 

en weer rijden is niet voldoende. Geen bewijs van 

bezit van verbreding van de erfdienstbaarheid. 

— Niet elke verandering in de inrichting van de 

achterlangsweg betekent een inperking van de 

erfdienstbaarheid: ‘De rechtbank stelt vast dat 

[gedaagden] de zijweg niet heeft versmald, zodat 

niet op die grond kan worden gezegd dat 

[gedaagden] is gehouden tot (wat [eisers sub1] 

noemt) herstel van de breedte daarvan. Gelet op 

deze vaststelling geldt dat de breedte van de 

zijweg onveranderd is gebleven en dat de huidige 

feitelijke situatie kwalificeert als de plaatselijke 

gewoonte’- r.o. 4.14. 

— Als buren samen een coniferenhaag als 

erfafscheiding plaatsen op een andere locatie dan 

de kadastrale grens, dan kan dat leiden tot verlies 

van eigendom door verjaring.  
 

HR: 16 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:578 

— Geen inhoudelijke behandeling. 

— Nog steeds sprake van bevrijdende verjaring. 
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— Conclusie ECLI:NL:PHR:2020:1130, PG 

Wessling-Van Gent gevolgd. 

— Een plaatselijke gewoonte kan betekenen dat 

beplanting, zoals in casu een wilgenrij, vaak een 

erfafscheiding vormt.  

— Het Hof heeft de leer van Rank-Berenschot in 

deze zaak goed toegepast, want het komt aan op 

uiterlijke omstandigheden waaruit naar 

verkeersopvattingen een wilsuiting kan worden 

afgeleid om als rechthebbende op te treden – r.o. 

2.40. 

— Bij een optelsom van bezitsdaden geldt niet 

dat elke bezitsdaad afzonderlijk ook 20 jaar 

onafgebroken moet duren. De verjaringstermijn 

kan ook voltooid zijn als het (geheel van het) bezit 

meer dan 20 jaar duurt. Je moet het in onderlinge 

samenhang zien – r.o. 2.50 en 2.51. 

— Zelf snoeiwerk verrichten op je grond en een 

boot er langs leggen, terwijl je eigendom (ook) in 

bezit is genomen door de buren, wil nog niet 

zeggen dat je de macht over je eigendom hebt 

behouden.  

— En ook niet dat de inbezitnemer jou als 

eigenaar erkent en dus dat zijn bezit niet exclusief 

was.  

— Als beide partijen dus op die grond komen en 

daar bezitsdaden plegen, dan nog kan het zijn dat 

de eigenaar lijdt aan bezitsverlies – 2.46. 

— Dat is toch wel opmerkelijk, want deze 

opvatting vinden we niet terug (integendeel zelfs) 

bij inbezitneming van overheidsgrond, dan zijn 

bezitsdaden door de overheid als kadastraal 

eigenaar vaak wel voldoende om uit te gaan van 

houderschap bij de wederpartij, al dan niet 

gecombineerd met andere feiten, zoals 

gedoogconstructies. Het lijkt er op dat bij 

particuliere burenruzies toch andere normen 

gelden dan bij overheidsgrond – evl. 

— Het is dus voor particuliere eigenaren van het 

grootste belang dat zij voldoende eigen 

bezitsdaden plegen aan hun eigen grond, opdat 

zij niet getroffen worden door bezitsverlies en 

mogelijk ook verjaring - evl.  
 

Rb NH: 21 april 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3545 

— Burenruzie op Texel. 

— Overbouw zonder gevolgen.  

— Inderdaad sprake van overbouw door [S]. 

Maar, [E] heeft ‘zelf zijn pand tegen dat van [S] 

gebouwd en heeft zijn vordering tot verwijdering 

van de overbouw (feitelijk: 3 cm van de 

borstwering afhalen) pas daarna ingesteld. Hij kan 

daarom in redelijkheid niet van [S] verlangen dat 

hij die overbouw op dit moment teniet doet. Daar 

komt nog bij dat [E] daar ook geen enkel belang 

bij heeft, omdat de overbouw in een loze ruimte 

zit, waar [E] ook helemaal geen gebruik van kan 

maken.’ 

— Wie betaalt het Kadaster? Als een kadastrale 

uitmeting in belang van beide partijen is, dan 

betalen beiden de helft van de kosten.  

— Rb doet partijen de suggestie aan de hand 

om het conflict te beslechten door middel van 

een grondruil of verkoop en daarna aanwijs. 

‘Daarna zou het mogelijk moeten zijn om als 

zakelijke buren elkaar verder te respecteren en 

met rust te laten.’ 
 

Rb NH: 21 april 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:3698 

— Burenrecht en burenruzie.  

— Geschil over de eigendom van een strookje 

grond tussen een appartementencomplex (PMT-

gebouw Den Helder) en een woning.  

— Na sloop van een woning werd daar rond 

1970 een nieuw appartementengebouw 

gerealiseerd. De buitenmuur van het gebouw kon 

alleen gemetseld worden als er een strookje 

grond onbebouwd bleef. Daardoor is er een steeg 

ontstaan, die gedaagde gebruikt. 

— Eiser wil dat gedaagde de toegang tot zijn 

grond vanaf haar perceel afsluit. Dat kan niet: 

niemand kan gedwongen worden zijn grond af te 

sluiten. 

— Geen inbezitneming en dus geen verjaring. 
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Rb Rotterdam: 21 april 2021, Thuredrecht, 

ECLI:NL:RBROT:2021:4748 

— Geschil naar aanleiding van een 

onroerendgoedtransactie op een ontwikkellocatie 

in het centrum van Dordrecht.  

— Een deel van het verkochte perceel (550 m2) 

blijkt in gebruik te zijn door derden, die zich op 

eigendomsverkrijging door verjaring beroepen.  

— Koper stelt partieel te hebben vernietigd en 

vordert medewerking van de verkoper aan 

teruglevering van het verjaarde deel – en 

verrekening van de koopprijs, vermoed ik, evl. 

— Rb wijst de vordering tot teruglevering af, 

omdat een onroerende zaak alleen kan worden 

geleverd als deze eigendom is van de 

vervreemder; koper stelt zelf geen eigenaar te 

zijn (geworden bij aankoop), dus kan ook niet 

(terug)leveren. Teruglevering tegen betaling is 

dan ook niet mogelijk.  

— Volgens mij had de koper zich gewoon op 

schadevergoeding wegens non-conformiteit 

moeten beroepen. Maar, uiteraard had ie eerst 

betere kadastrale recherche moeten doen, 

voordat ie tot koop aanging. 
 

GEA: 23 april 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:122 

en ECLI:NL:OGHACMB:2021:123 

— Van wie zijn de percelen in het district te 

Colebay te Sint Maarten? Ingewikkelde 

familieverhoudingen en onvrede over de omvang 

en afwikkeling van een erfenis. 

— Derdenwerking verjaring: inschrijving van 

verjaring in de openbare registers is belangrijk. 

‘De inschrijving van de verjaring heeft in elk geval 

als functie dat derden die willen handelen met 

degene tegen wie een beroep op verjaring wordt 

gedaan, tijdig worden gewaarschuwd.’ 

— En zo’n inschrijving betekent dat je jezelf een 

eigendom levert én dat zijn bezitsdaden – r.o. 

3.13. 

— Is er eenmaal een (nieuwe, door inschrijving) 

eigenaar, dan is voortgezet gebruik door derden 

(opstallen gebruiken en verhuren) onvoldoende 

voor inbezitneming of tegenspraak van recht door 

die derden jegens de nieuwe eigenaar. 

— En als die derden weet hadden van de 

juridische eigenaar, dan is bezit, mocht daar wel 

sprake van zijn, niet te goeder trouw. 

 

HR: 30 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:668 

Conclusie AG Drijber: 5 februari 2021, 

ECLI:NL:PHR:2021:122 

— Geen inhoudelijke uitspraak. 

— Zie de conclusie van AG Drijber. 

— Deze zaak gaat over de voorwaarden voor 

het ontstaan van een erfdienstbaarheid op een 

van de straat door een deur afgesloten steeg 

achter twee panden.  

— Het hof heeft zowel het beroep op 

verkrijgende verjaring (art. 744 BW(oud) en art 

3:99 BW) als het beroep op bevrijdende verjaring 

(art. 3:105 BW) afgewezen.  

— Het middel is gericht tegen  

(i) het oordeel van het hof dat aan de 

voorwaarden voor verkrijgende verjaring van een 

erfdienstbaarheid niet is voldaan (omdat er geen 

sprake was van een voortdurende en zichtbare 

erfdienstbaarheid) en  

(ii) het oordeel dat het subsidiair gevorderde 

verbod het gebruik van de steeg te beletten moet 

worden afgewezen. 

— Een achterdeur die direct uitkomt op de 

steeg maakt van een recht van overpad nog geen 

voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid – 

r.o. 3.2.  

— Uitleg artikel 3:314 lid 1. ‘Voor de toepassing 

van deze bepaling is geen bezit vereist. Wel is het 

bestaan van een onrechtmatige toestand vereist. 

Het gevolg van verjaring op grond van art. 3:314 

lid 1 BW is dat niet meer kan worden opgetreden 

tegen een toestand die nog steeds onrechtmatig 

is (en daarna in beginsel ook blijft) – r.o. 3.15. 

— Lid 2 van artikel 3:314 BW kan van toepassing 

zijn op het verkrijgen van een recht op een 

erfdienstbaarheid na 20 jaar bezit. Het eerste lid 

van artikel 3:314 is een generieke bepaling, die 

geldt voor rechtsvorderingen tot opheffing van 

een onrechtmatige toestand,  maakt niet uit 

welke onrechtmatige toestand. Het tweede lid 

richt zich op die onrechtmatige toestanden die 

(specifiek) bestaan uit bezit door een niet-

rechthebbende.  

— Wanneer is er nou sprake van een 

onrechtmatige toestand? Nou, dan moet er 

sprake zijn van een continue inbreuk, dus niet 

incidenteel. Inbreuken kunnen zelfs herhaaldelijk, 
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als het ware in serie plaatsvinden en toch 

incidenteel zijn. Een paal op andermans terrein is 

daarentegen wel een continue inbreuk op het 

recht van een ander en dus een onrechtmatige 

toestand. 

— Degene die stelt dat er sprake is van een 

onrechtmatige toestand, moet ook duidelijk uit 

de doeken doen welke onrechtmatige toestand 

dat is: wat is er nou precies zo onrechtmatig aan 

de situatie? En om welke toestand gaat het?  

— Uitspraak legt het leerstuk van de 

onrechtmatige toestand duidelijk uit. Bevat ook 

citaten uit de parlementaire geschiedenis en de 

vakliteratuur over deze materie.  

 
Hof Den Bosch: 4 mei 2021, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:1344 

— Burenruzie over verjaring van grond en ander 

gedoe. 

— Partij maakt bezwaar tegen passage in het 

proces-verbaal, maar het Hof acht het zeer 

onwaarschijnlijk dat de passage onjuist is 

weergegeven, alles overwegend. 

— Geen sprake van verjaring vanwege 

toestemming tot gebruik van de grond, door de 

kadastrale eigenaar.  

— Als je een grondruil afspreekt, dan moet je 

dat notarieel laten vastleggen. Doe je dat niet, 

dan kan je niet elkaar alvast het bezit van de te 

leveren grondstukken leveren: ‘recht en bezit van 

(onroerende) zaken kunnen niet door een 

daartoe strekkende overeenkomst worden 

gescheiden. Dit kan onder omstandigheden 

anders zijn, wanneer vooruitlopend op een 

geplande levering in het kader van een 

eigendomsoverdracht een koper krachtens de 

rechtsverhouding met de verkoper wordt 

gerechtigd om zich over het verkochte de 

feitelijke macht te verschaffen en deze macht op 

zodanige wijze uit te oefenen dat naar de in het 

verkeer geldende opvattingen de koper moet 

worden beschouwd als bezitter van het 

verkochte. Dat van een dergelijke 

uitzonderingssituatie in dit geval sprake was, is 

echter gesteld noch gebleken’ – r.o. 4.8.2. 

— Al die tijd slechts sprake van houderschap. 

 

Rb Rotterdam: 12 mei 2021, dijkgronden 

Eendrachtspolder,  ECLI:NL:RBROT:2021:4216 

— Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard (HHSK) versus 34 eisers 

(ingelanden van de Eendrachtspolder). 

— HHSK heeft in 2000 dijkgronden verkocht aan 

de gemeente Rotterdam, opdat de woonwijk 

Nesselande kon worden gebouwd.  

— Eisers stellen dat ook zij eigenaar zijn 

(gebleven) van de dijkgronden en willen een deel 

van de verkoopopbrengst van HHSK, in de vorm 

van schadevergoeding. 

— HHSK doet een beroep op verjaring van de 

schadevergoedings-vordering en stelt dat de 

verjaringstermijn al begon te lopen in 1973. En 

anders ten tijde van de bouw van de woningen in 

Nesselande in 2000. 

— De Rb ziet af van gegoochel met jaartallen, 

maar gaat eerst na waarom eisers stellen dat zij 

pas tot het besef van eigendom van de 

dijkgronden kwamen door een advertentie van 

een van de eisers die medestanders zocht. ‘…dat 

men in de regel ervan op de hoogte is wat tot zijn 

of haar eigendom behoort, zeker wanneer het 

eigendom van grond betreft’ – r.o. 4.4. En ook in 

sommige koopakten van eisers staat daaromtrent 

een mededeling. 

— Een aanbod tot nader bewijs door eisers slaat 

de Rb af: HHSK had dit verjaringsveweer al in 

2020 aangevoerd en daar hebben eisers niks mee 

gedaan. Eisers zijn dus te laat met hun 

bewijsaanbod. 

— En dus stelt de Rb de aanvang van de 

verjaringstermijn op het jaar 2000 en is deze dus 

in 2005 al verstreken.  

— Eisers doen een beroep op de redelijkheid en 

billijkheid ex artikel 6:2 lid 2 BW, omdat dit een 

zeer complexe zaak is. De Rb wijst dit af: alleen in 

hoge uitzondering pas je dit beginsel toe en geen 

bewijs dat men niet al in 2000 met deze complexe 
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materie aan de slag kon gaan – r.o. 4.10. 
 

Rb Rotterdam: 12 mei 2021, Bermweg, 

ECLI:NL:RBROT:2021:4231 

— Gemeente Capelle aan den IJssel versus 

erfpachter.  

— Betreft illegaal grondgebruik à 13,4 m2.  

— Gemeente koopt in 1954 van het waterschap 

een halve sloot, opdat er riolering met daarboven 

een stoep kan worden aangelegd.  

— In 2004 schrijft gemeente gebruikers van 

voortuinen, liggend op deze gemeentegrond, aan 

tot ontruiming, vanwege een reconstructie. 

Daarna weer in gebruik gegeven aan de 

aanwonenden. 

— In 2017 erfgrenzenproject bij de gemeente: 

voortzetting van het gebruik is mogelijk, maar 

dan wel met een bruikleenovereenkomst.  

— Beroep van een gebruiker sedert 1954 op 

verkrijgende en/of bevrijdende verjaring faalt.  

— Eiser stelt dat de gemeente in 1954 een haag 

heeft geplaatst en dat eiser daarmee de strook 

grond in bezit heeft genomen.  

— Rb neemt Sparrenrijk-leer van het Hof Den 

Bosch over: ‘In de jurisprudentie worden hoge 

eisen gesteld aan de inbezitneming van 

onroerend goed, in het bijzonder wanneer het 

gaat om publieke grond, zoals in dit geval’ – r.o. 

5.3. 

— Kan een erfpachter ook bezitter worden van 

een naastgelegen strook grond? Nee, want dat 

zijn twee verschillende juridische etiketten: 

‘Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter 

de bevoegdheid geeft om de onroerende zaak 

van een ander te houden en te gebruiken (artikel 

5:85 BW). Dit houden voor een ander sluit uit dat 

de erfpachter bezitter kan zijn (geworden)’ – r.o. 

5.4. 

— Start verjaringstermijn. De erfpacht van de 

gemeentegrond duurde tot 1954. Áls er al sprake 

was van bezit, dan pas vanaf 1954.  

— Geen bezit. Eiser heeft geen bezitsdaad van 

zichzelf aangewezen waarmee de 

verjaringstermijn is gaan lopen. De gemeente is 

als eigenaar gerechtigd haar eigendom op te 

eisen. Toewijzing ontruimingsvordering. 

— Gedogen hoeft niet eeuwig te duren. Artikel 

5:2 BW maakt het mogelijk om het gebruik door 

een derde van jouw grond, te beëindigen. Dat je 

dat gebruik lange tijd hebt gedoogd, maakt dat 

niet anders: je blijft dat recht gewoon behouden.  

— Misbruik van eigendomsrecht door de 

gemeente? Nee hoor. De gemeente heeft de 

gebruiker de keuze geboden tussen kopen, 

bruikleen of ontruimen. En ook voldoende tijd om 

daaruit te kiezen – r.o. 5.11. 

— Ontruimingstermijn van 3 maanden, nu de 

gemeente nog geen concrete plannen heeft met 

de strook. En dan kunnen partijen in de tussentijd 

misschien toch samen tot een oplossing komen.  

— Dwangsom. ‘Gelet op de weigerachtige 

houding van [persoon A/gebruiker] tot dusver 

verbindt de rechtbank aan de veroordeling tot 

ontruiming een dwangsom als in de beslissing 

vermeld’ – r.o. 5.14. 
 

Hof AL: 18 mei 2021, Weesper weg, 

ECLI:NL:GHARL:2021:4762 

— Burenruzie in smalle straat.  

— De straat ligt op particulier terrein, waar voor 

eiser van nummer 12 bij een grensreconstructie 

blijkt dat de weg niet op de grens met de 

overburen ligt, maar volledig op eisers grond. 

Eiser heeft zelfs nog 3 meter ‘over’ aan de andere 

kant van de weg.  

— Gedaagden vorderen een verklaring voor 

recht dat hun perceel zich uitstrekt over de strook 

tot aan de verharde openbare weg aan de 

voorzijde van hun perceel, dan wel dat er een 

erfdienstbaarheid van weg bestaat over de volle 

breedte van de huidige oprit en een 

erfdienstbaarheid van overpad naar de voordeur 

van het perceel. 

— Eiser heeft op 25 november 2016 een 

vordering ingesteld jegens gedaagde: dat is een 

verjaring stuitende handeling. De 

verjaringstermijn moet dus voor die tijd zijn 

voltooid, wil er sprake zijn van verjaring.  

— Gedaagde komt met foto’s en verklaringen 

over het feit dat er steeds een hek op de 

geprentendeerde bezitsgrens heeft gestaan vlak 

tegen de openbare weg. De hoogte van de 

hekken schommelt volgens het vonnis tussen 75 à 

80 cm en 1 meter. 

— Het Hof twijfelt niet aan de data van de 

overgelegde foto’s en is overtuigd: ‘Uit het 

samenstel van de foto’s valt daarmee af te leiden 

dat het houten hek ten minste vanaf 1974 
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onveranderd op dezelfde plek heeft gestaan en 

veel dichter op de openbare weg stond, dat wil 

zeggen voorbij de kadastrale grens, bezien vanuit 

de woning van [gedaagde]. Verder kan uit die 

foto’s worden afgeleid dat de grond tussen de 

woning van [a-straat] 15 en het houten hek 

visueel een eenheid vormt en dat het hek visueel 

tot afscheiding dient van dat perceel met de 

openbare weg en de daarvoor gelegen reep 

grond / berm. Die foto’s leiden er verder toe dat 

de verklaring van [gedaagde] senior, ook indien 

die wordt beschouwd met de nodige 

terughoudendheid vanwege zijn familierelatie 

met [gedaagde], in relevante mate steun biedt 

aan de stellingen van [gedaagde].’ 

— Het tegenbewijs van eiser is geen deugdelijke 

weerlegging van de foto’s van gedaagde: de uitleg 

bij foto’s komt het Hof gekunsteld over of 

betreffen niet dezelfde plek. 

— Een reep grond die door gedaagde was 

beplant en onderhouden en nog vóór het hek lag, 

is onvoldoende voor bezit en verjaring. En daar 

kwam nog bij dat het hek dan als ‘stoorzender’ 

fungeert: ‘Dit geldt te minder nu het hiervoor 

bedoelde hek op nabije afstand stond en de 

buitenstaander de indruk kon geven dat dáár de 

scheiding van de percelen lag. Voor een 

buitenstaander – waaronder [eisers] c.s. – 

behoeft daardoor niet duidelijk te zijn dat 

[gedaagde] pretendeerde de eigenaar te zijn 

(artikel 3:108 BW) van die reep grond’ – r.o. 5.21. 

— Het Hof legt dus echt de grens tussen wel 

niet bezit en verjaring bij een hek met redelijke 

hoogte (≥ 75 cm). 

— Handelde gedaagde onrechtmatig tegenover 

zijn overburen, die eigenaar waren van de 

verjaarde grond? Zo ja, kunnen zijn overburen 

daarom schadevergoeding in natura eisen? Nee, 

niet zonder meer. Eisers moeten dan aantonen 

dat de bezitter te kwader trouw was en daar 

slagen zijn niet in – r.o. 5.24. 

— Als er een openbare weg ligt, dan kan de ooit 

gevestigde erfdienstbaarheid er toch wel af? Nou 

nee, want de erfdienstbaarheid ligt niet precies 

op de openbare weg en dus heeft het heersend 

erf (= gedaagde) daar belang bij. En als dat belang 

nu er niet is of niet zo hoog is, kan dat in de 

toekomst wellicht wel terugkeren. ‘Een opheffing 

van de erfdienstbaarheid als door [eisers] c.s. zou 

er immers toe leiden dat het perceel [a-straat] 15 

geen rechtstreeks toegang meer heeft tot de 

openbare weg’- r.o. 5.27. 

— Een wijziging van de erfdienstbaarheid wil 

het Hof ook al niet.  

— Een vergoeding (retributie) betalen aan het 

dienende erf wordt afgewezen: de beperking in 

het gebruik van het perceel door het dienende erf 

is niet onvoorzien en een vergoeding was bij 

vestiging ook niet opgelegd – r.o. 5.30. 

 
Hof Den Bosch: 18 mei 2021, Klimmense 

coniferenhaag, ECLI:NL:GHSHE:2021:1469 

— Schadevergoeding in natura eisen conform 

uitspraak Hoge Raad Heusden (24 februari 2017).  

— Uitleg en nadere verfijning van vereiste van 

kwader trouw voor schadevergoeding en de 

Heusdense schadevergoedingsleer.  

— ‘Hierbij maakt niet uit of [appellanten] als 

bezitters te kwader trouw of bezitters niet te 

goeder trouw worden omschreven. De wet maakt 

in Titel 5 van Boek 3 BW een onderscheid tussen 

“te goeder trouw” en “niet te goeder trouw”. Met 

het gebruik van de term “te kwader trouw” is 

geen verdere nuance tussen goede trouw en niet 

te goeder trouw geïntroduceerd. Het hof verwijst 

in dit verband naar hetgeen hierover in de 

parlementaire geschiedenis is opgemerkt: “Bij de 

bepaling, wie bezitter te kwader trouw is, is 

volstaan met als zodanig aan te wijzen allen, die 

niet bezitter te goeder trouw zijn. Men is immers 

te goeder trouw of te kwader trouw, een derde 

mogelijkheid kent de wet niet” (Parl. Gesch. Boek 

3, p. 443)’ – r.o. 8.3. 

— Hof wil de eis van kwade trouw niet te streng 

hanteren: een beroep op onwetendheid wordt 

verworpen, aangezien men wetenschap over de 

ligging van de grens op eenvoudige wijze weer 

kan activeren, door in eigen archieven te kijken 

en/of een ter zake deskundige, zoals het Kadaster 

te raadplegen.  

— Bovendien  

o was het Kadaster meermaals langsgeweest,  

o had men een tekening bij de transportakte 

die aangaf hoe de grenzen tov elkaar liepen 

(‘hoekig’), 

o was er een relaas van bevindingen en 

o er zaten er nog ijzeren buizen in de grond.  

— De verjaringsverkrijgers hebben zich volgens 
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het Hof gemakzuchtig gedragen en geen acht 

geslagen op bovenstaande feiten en 

omstandigheden.  

— Een alternatief van de verjaringsverkrijgers – 

namelijk dat de voormalige kadastrale eigenaren 

weer eigenaar worden, maar dat het bezit en 

genot bij de verjaringsverkrijgers blijven – wijst 

het Hof af: dat zou betekenen dat je terug gaat 

naar de tijd vóór het NBW (met een 

betekenisloos eigendomsrecht) en daar wilde de 

wetgever nou juist vanaf. Dat kan ook nooit de 

bedoeling van de HR zijn geweest in het arrest 

van Heusden.  

— Wanneer start de verjaringstermijn van de 

schadevergoeding? Op het moment van 

bekendheid met het eigendomsverlies en niet al 

op het moment van bezitsverlies.  

— Had de kadastrale eigenaar gewoon niet 

beter moeten opletten? Nee, ook daarover heeft 

de HR in het Heusdenarrest opgemerkt dat je dat 

niet van een eigenaar kan verlangen, als daar 

geen concrete aanleiding voor bestaat. Er valt de 

kadastrale eigenaar niks te verwijten.  

— De verjaarde grond moet door de 

verjaringsverkrijgers weer in eigendom worden 

overgedragen aan de voormalige kadastrale 

eigenaren. 

 
Hof AL: 25 mei 2021, perceel 001, 

ECLI:NL:GHARL:2021:5022 

— Burenruzie te Grijpskerk. 

— Situatie vergelijkbaar met Bronbeeklaan (HR 

4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2463): eerst 

huren, dan eigenaar van de woning. 

— Bewoner koopt een huurhuis en blijkt al voor 

de koop perceel 001 bij de woning in gebruik te 

hebben, terwijl die niet tot het gehuurde, noch 

tot het gekochte behoort.  

— Maar, het perceel zou ooit al onderhands aan 

de eigenaren van het huurhuis zijn verkocht. 

— Bewoner doet beroep op verjaring te goeder 

trouw – artikel 3:99 BW. 

— Verkoper van perceel 001 maakt bij verkoop 

verjaringsvoorbehoud: ‘Koper is ermee bekend 

dat de eigenaar van de woning aan [a-straat 1] te 

[A] zich erop beroept het eigendom van het 

gemelde kadastrale perceel [001] te hebben 

verkregen door bevrijdende verjaring. De 

verkoper betwist deze verjaring. Mochten de 

aanspraken van de eigenaar van de woning aan 

[a-straat 1] te [A] na een gerechtelijke procedure 

worden toegewezen dan vrijwaart de koper de 

verkoper alsmede notaris mr. Tj. Smid, 

voornoemd, voor alle aansprakelijkheid, schade 

en kosten, hoe en in welke vorm dan ook, die 

hieruit kan voortvloeien.’ 

— Appellanten zijn de bewoners van het voor-

malige huurhuis. Geïntimeerde is de nieuwe 

eigenaar van perceel 001.  

— Appellanten vallen de notaris aan, die 

toestond dat het verjaringsvoorbehoud in de akte 

kwam. Het hof overweegt dat daar geen sprake 

van is – r.o. 4.6. 

— Bewijs van verkoop van perceel 001 

ontbreekt en daarmee is de stelling niet bewezen 

dat de huurder in afwachting van levering perceel 

001 alvast in gebruik en bezit nam. 

— Kan de huurder (eenmaal eigenaar geworden 

van de woning) zich beroepen of profiteren van 

middelijke bezitsverkrijging door zijn 

rechtsvoorganger ex artikel 3:110 BW? Ja, dat 

kan. Maar, dan moet je wel feiten en 

omstandigheden aanvoeren die meebrengen dat 

de feitelijke ingebruikneming door de huurder 

echt aan de verhuurder kan worden toegerekend. 

En dat bewijs ontbreekt in deze zaak – r.o. 4.11. 

— Verjaring te goeder trouw? Nee: ‘Welke 

precieze veranderingen vanaf 1996 door 

[appellanten] c.s. allemaal op het perceel [001] 

zijn aangebracht kan verder onbesproken blijven, 

omdat de enkele feitelijke machtsuitoefening 

over een zaak zonder bijbehorende, naar buiten 

toe kenbare rechtspretentie blijkens het 

voorgaande niet voldoende is om bezit aanwezig 

te achten.’ 

— Verjaring niet te goeder trouw? Ook niet: nog 

geen 20 jaar verstreken sinds appellanen in 2001 

eigenaar werden van het perceel. De huurperiode 

die daaraan vooraf ging, rekent het Hof niet mee 

en daarmee wijkt het Hof af van het arrest 

Bronbeeklaan – evl, r.o. 4.14. 

 
Rb Limburg: 26 mei 2021, 

ECLI:NL:RBLIM:2021:4417 

— Kan een erfdienstbaarheid teniet gaan door 

een mededeling van de verkoper in leveringsakte? 

Nee, dat kan niet. Een erfdienstbaarheid eindigt 

slechts door 
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o afstand – artikel 5:82 BW, 

o vermenging – artikel 5:83 BW, 

o opheffing door de rechter – artikel 5:79 BW 

o verjaring of 

o onteigening of ruilverkaveling.  

— Geen van deze mogelijkheden hebben zich in 

deze zaak voorgedaan.  

— Bovendien, de mededeling is gedaan in de 

koopovereenkomst en die is opgenomen in de 

leveringsakte. Andere partijen bij de 

erfdienstbaarheid waren daar niet bij betrokken 

en zijn er ook niet aan gebonden – r.o. 4.5. 

— Dat een akte geen melding maakt van een 

erfdienstbaarheid, betekent nog niet dat die niet 

bestaat.  
 

Rb Zeeland-WB: 26 mei 2021, ligusterheggen, 

ECLI:NL:RBZWB:2021:2804 

— Gemeente Etten-Leur versus bewoners. 

— Eindvonnis. Zie ook het tussenvonnis d.d. 18 

november 2020 in jurisprudentieoverzicht 2020. 

— Gemeente moet bruikleen aantonen en komt 

met een getuigeverklaring. De getuige verklaart 

echter dat er destijds niets met de gemeente is 

afgesproken. Een eerdere verklaring van de 

getuige die het tegenovergestelde zou hebben 

gezegd tijdens een spreekuur snippergroen, kan 

de gemeente niet bewijzen.  

— Dus: zaken altijd heel precies vastleggen - 

evl! 

— Wederpartij slaagt ook niet in zijn bewijsop-

dracht, aangezien er slechts een partijgetuige 

optreedt. 

— ‘Nu noch de gemeente noch [gedaagde sub 

2] sr. is geslaagd in het leveren van het aan hen 

opgedragen bewijs is komen vast te staan dat de 

gemeente de eigendom van de stroken grond 

door bevrijdende verjaring verloren heeft en is de 

door de gemeente gevorderde schadevergoeding 

ter grootte van € 12.000,00 jegens [gedaagde sub 

2] sr. toewijsbaar.’ 
 

Hof AL: 8 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5628 

— Noodweg – artikel 5:57 BW. 

— Kort geding. 

— Kavel in natuurgebied grenst niet aan de 

openbare weg.  

— Eigenaren vragen om noodweg, over het land 

van wederpartij, opdat men kan recreëren op de 

eigen kavel, het liefst ook in het zomerseizoen. 

— Kantonrechter en daarna het Hof wijzen een 

voorlopige toegangsweg (noodweg) toe. Maar 

niet de gewenste onbeperkte toegang.  

— Bereikbaarheid per boot neemt niet weg dat 

de eigenaren ook een voldoende spoedeisend 

belang hebben bij hun vordering om hun grond 

ook over land te kunnen bereiken.  

— Een kort-gedingrechter is niet gehouden om 

een definitieve oplossing op te leggen, zoals een 

notariële vastlegging van een gepretendeerde 

erfdienstbaarheid, want dat gaat verder dan een 

voorlopige voorziening, wat de taak is van een 

kort geding rechter. Definitieve zaken horen thuis 

in een bodemprocedure.  

— Een verklaring van de verkoper aan de 

huidige eigenaren over een erfdienstbaarheid is 

onvoldoende bewijs dat deze erfdienstbaarheid 

door verjaring is ontstaan – r.o. 6.5. 

— Voor bewijs van zo’n (door verjaring 

ontstane) erfdienstbaarheid gaat het niet om wat 

zich ‘enkel in het hoofd van de betrokkenen heeft 

afgespeeld (dat is subjectief) maar om de 

feitelijke situatie en om wat er allemaal is gedaan 

en gebeurd. Dat wordt dan met de blik van buiten 

(dus objectief) uitgelegd: voor iedere 

buitenstaander moet duidelijk zijn dat de ander 

acties heeft verricht waaruit blijkt dat hij denkt 

dat hij rechthebbende is. Deze vaststelling vindt 

plaats naar zogenoemde verkeersopvattingen’ – 

r.o. 6.6. 

— En het Hof vond dat er onvoldoende bewijs 

was voor zo’n erfdienstbaarheid en wilde in kort 

geding daarom ook geen getuigen horen – r.o. 

6.7. 

— Of er een noodweg moet worden 

toegewezen en wáár dan precies, dat is voer voor 

een bodemprocedure. 

— Hof weegt de belangen van de eigenaren van 

de kavel om te recreëren af tegen de belangen 

van de eigenaar van de grond waarover de 

noodweg moet liggen. En zwakt de eisen van de 

eigenaren van de kavel aanzienlijk af in zijn 

vonnis. 
 

Hof AL: 8 juni 2021, Tergouw, 

ECLI:NL:GHARL:2021:5669 

— Permanente bewoning van een chalet op een 
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bungalowpark.  

— Permanente bewoning is zowel niet 

toegestaan door het bestemmingsplan van de 

gemeente Over-Betuwe als de Algemene 

Voorwaarden van de verhuurder van de grond in 

het park. 

— De gemeente besluit om overgangsrecht toe 

te passen en gaat niet over tot handhaving van de 

permanente bewoning. De bestemming is 

aangepast van ‘recreatie’ naar ‘wonen’. 

— De verhuurder zegt de huur op en vordert 

ontruiming en betaling achterstallige huur. 

— De AV en huurovereenkomst werden 

aangegaan in een tijd dat er geen sprake was van 

permanente bewoning, maar van recreatief 

verblijf. Dat is nu al lange tijd anders en daar 

heeft de verhuurder al die tijd niet tegen 

opgetreden. Sterker nog, de verhuurder hield 

daar rekening mee, bij de laatste 

huurovereenkomst en bij wijziging van het 

bestemmingsplan. 

— Opzegging van de huur heeft vanwege die 

permanente bewoning (19 jaar) ingrijpende 

gevolgen: betrokkene raakt zijn woonruimte kwijt 

+ moet veel kosten maken.  

— Het is onduidelijk of betrokkene met zijn 

chalet elders kan wonen of binnen afzienbare 

termijn een voor hem betaalbare woning zou 

kunnen betrekken. En verplaatsing van het chalet 

zou zo maar eens veel kunnen gaan kosten.  

— Daarom: alleen met een voldoende zwaar-

wegende grond mag de verhuurder opzeggen. De 

tekortkomingen die de verhuurder zijn huurder 

verwijt, vindt het Hof daartoe onvoldoende.  

— Kan de huurder een beroep doen op verjaring 

van een opstalrecht voor zijn chalet? Nee, want 

geen sprake van bewijs van bezit van het recht 

van opstal. ‘Het gaat er niet om of [appellant] 

bezitsdaden heeft verricht ten aanzien van het 

chalet (zoals het plegen van onderhoud, of het 

wonen in het chalet), maar of hij bezitsdaden ten 

aanzien van het recht van opstal heeft verricht’- 

r.o. 4.30. 
 

Rb Rotterdam: 9 juni 2021, vangnet-vordering, 

ECLI:NL:RBROT:2021:5406 

— Gedaagde maakte zich al jaren geleden 

schuldig aan illegaal grondgebruik jegens 

buurman K. Het gaat om zo’n 80 m2. Gedaagde 

woont er al sinds 1986.  

— Buurman K is verhuurder geweest en 

verkoopt de woning en het perceel in 2020 aan 

eiser, die dus de nieuwe buurman wordt van 

gedaagde. 

— Gedaagde beroept zich ten tijde van de 

verkoop (2019) op verjaring van de strook van 80 

m2. De leveringsakte aan eiser bevat de 

opmerking dat koper/eiser afstand doet van alle 

vorderingsrechten die hij ter zake op verkoper 

kan doen gelden en neemt het risico op zich dat 

niet het volledig eigendom van het gekochte aan 

koper wordt overgedragen. En de leveringsakte 

bevat ook de standaardpassage dat verkoper alle 

aanspraken die verkoper ten aanzien van het 

verkochte kan of zal kunnen doen gelden 

tegenover derden, worden geleverd aan 

koper/eiser.  

— Twee weken nadat eiser de woning heeft 

gekocht, sommeert zijn advocaat gedaagde om 

de hekken om het in bezit genomen stuk te 

verwijderen.  

— Gedaagde stelt dat uit de bijzondere 

bepalingen van de leveringsakte blijkt dat eiser 

niet alle eigendom geleverd heeft gekregen, 

vanwege de erkenning van de verjaring door 

Buurman K, de verkoper.  

— Rb: in een leveringsakte zijn zowel 

verbintenisrechtelijke als goederenrechtelijke 

verplichtingen vastgelegd. Voor de uitleg van 

deze verplichtingen gelden verschillende 

beoordelingsnormen.  

— De vraag of het volledige kadastrale perceel 

aan eiser is geleverd, is goederenrecht. Het 

antwoord vinden we in de leveringsakte en de 

daarin tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling 

e.d. – r.o. 5.2. 

— De akte gaf aan dat het hele perceel is 

geleverd, want kent geen beperking.  

— De bijzondere bepaling in de leveringsakte, 

waar gedaagde zich op beroept, is 

verbintenissenrecht, geldig tussen koper en 

verkoper en daar heeft gedaagde als buurman 

niks mee te maken – r.o. 5.3. 

— Gedaagde is door verjaring eigenaar 

geworden van die 80 m2, want hij heeft dat al 

sinds 1996 in bezit en voorzien van hekken. Te 

weinig tegenbewijs van eiser – r.o. 5.7.4. 

— Eiser vordert secundair schadevergoeding in 
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natura van gedaagde vanwege onrechtmatige 

daad en dat het recht op schadevergoeding door 

Buurman K aan hem is overgedragen. 

— Was de standaardbepaling in de 

leveringsakte daarvoor voldoende? Nou, wel als 

die bepaling (generiek of niet) voldoende 

bepaalbaar is. En daar is niet veel voor nodig, 

vindt de Rb: ‘Op grond van vaste rechtspraak 

geldt dat het vereiste van voldoende 

bepaalbaarheid in de praktijk niet strikt moet 

worden uitgelegd en dat voldoende is dat de 

leveringsakte zodanige gegevens bevat dat, 

eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan 

worden vastgesteld welke vordering wordt 

overgedragen. De vraag hoe specifiek die 

gegevens dienen te zijn, moet worden 

beantwoord aan de hand van de omstandigheden 

van het geval. Een zogenaamde ‘vangnetbepaling’ 

waarin de vorderingen generiek worden 

omschreven kan zelfs volstaan en staat niet in de 

weg aan het vereiste van voldoende 

bepaalbaarheid’ – r.o. 5.11. 

— Gedaagde bewijst niet waarom deze 

redenering niet klopt.  

— Ja, maar: heeft eiser wel schade geleden? Hij 

kocht toch pas nadat de grond door verjaring al 

niet meer in eigendom was van Buurman K, de 

verkoper aan eiser? Dat mag zo zijn, maar de 

leveringsakte was duidelijk genoeg, daarover, 

vindt de Rb. En bovendien, al was de eigendom 

van de grond misschien wel verloren gegaan, dat 

gold niet voor het recht op schadevergoeding.  

— Omdat gedaagde een onrechtmatige daad 

kan worden verweten, komt eiser als 

rechtsopvolger van Buurman K het recht van 

schadevergoeding toe.  

— Gedaagde moet de grond ontruimen en krijgt 

daarvoor drie maanden de tijd, onder dreiging 

van een dwangsom van € 25.000,--.  

— Hoe ging eiser nou te werk?  

o stap 1: ontruiming eisen. Toen gedaagde zich 

op verjaring beriep, ging eiser over op 

o stap 2: verjaring ontkennen. Toen dat wegens 

gebrek aan bewijs niet lukte, kwam 

o stap 3: verjaring erkennen en 

schadevergoeding in natura eisen. 

— Maar, schadevergoeding kent een korte 

verjaringstermijn van 5 jaar. De Rb is vaag in het 

concreet aanwijzen van het moment waarop de 

verjaringstermijn is voltooid, namelijk “in 2014 

(en in ieder geval in 2016)”. Als gedaagde dus er 

in slaagt om een eerder moment aan te kunnen 

merken waarop de verjaring is voltrokken, dan 

kan eiser wel eens te laat zijn (geweest). De 

vordering tot ontruiming is van januari 2020 en 

de dagvaarding dateert van 18 mei 2020. 

Gedaagde deed in mei 2019 een beroep op 

verjaring.  

 
Hof AL: 22 juni 2021, ‘verkeerde’ verjaring, 

ECLI:NL:GHARL:2021:6136 

— Burenruzie. 

— Buurman A gebruikt een deel van de grond 

van Buurman G als oprit. Er zit een hoogteverschil 

tussen beide opritten en deze is voorzien van een 

keerwand. De eigendomsgrens loopt niet parallel 

aan de keerwand. 

— Buurman A doet een beroep op verjaring en 

stelt dat de keerwand ook de erfgrens is. 

— ‘Het bezit moet openbaar en ondubbelzinnig 

zijn. Of er op die manier bezit is uitgeoefend 

moet per geval worden bekeken. Niet wat 

partijen zelf daarbij hebben gedacht is hierbij 

maatgevend, maar wat derden uit het gedrag van 

partijen hebben moeten afleiden’ – r.o. 2.10. 

— Welke argumenten noemt het Hof tegen 

verjaring? 

o Goed nabuurschap: alles werd lange tijd in 

goed overleg gedaan – het hof leidt daaruit 

houderschap uit (stilzwijgende overeenkomst 

tot het mogen gebruiken van de grond). 

o Eigen bezitsdaden door Buurman G, zoals 

optreden tegen foutparkeerders (bezoekers 

voor Buurman A). 

o Geen sprake van ontoegankelijkheid voor 

Buurman G (foto-bewijs) en dus geen 

exclusiviteit voor Buurman A. 

o ‘Het enkele gebrek aan een zichtbare 

scheidslijn tussen de betreffende percelen 

doet namelijk geen bezit ontstaan’- r.o. 2.13. 

— Wel bezit van een erfdienstbaarheid van 

overpad op die strook? Nee, want geen sprake 

van meer dan goed nabuurschap.  

— En de strook was ook van nut voor Buurman 

G (geen exclusiviteit bij Buurman A). Dit argument 

vind ik voor een erfdienstbaarheid niet zo 

steekhoudend, want dan gebruiken heersend en 

dienend erf immers meestal dezelfde grond. Dat 
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is immers de bedoeling van een 

erfdienstbaarheid. 

— Buurman A heeft ook niet toegelicht 

wanneer volgens hem de verjaringstermijn begon 

te lopen van de erfdienstbaarheid en wanneer 

ook voltooid. ‘Dit gebrek aan onderbouwing 

klemt temeer omdat naar de regels van het oud 

BW alleen voortdurende en zichtbare 

erfdienstbaarheden bij bezit te goede trouw door 

verjaring kunnen worden verkregen (artikel 744 

BW (oud))’- r.o. 2.18. 
 

Rb Gelderland: 23 juni 2021, Lingewaard, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:4122 

— Tussenarrest. Succesvol beroep op verjaring 

van burger. 

— ‘Gemeente Lingewaard heeft geen vrije 

toegang tot de strook grond en in zoverre is haar 

macht daarover geëindigd. Het planten van de 

beukenhaag als afscheiding tussen de tuin en het 

trottoir van de [straat/straten] is naar het oordeel 

van de rechtbank dan ook een daad van 

inbezitneming. Hieraan doet niet af dat 

Gemeente Lingewaard de duikers en rioolbuis 

onder de strook grond nog onderhoudt, omdat 

niet gesteld of gebleken is dat zij voor het 

uitvoeren van dat onderhoud de strook grond 

betreedt – r.o. 4.6.’ 

— Een bestemmingsplan wijzigen is niet 

hetzelfde als gebruik door derden gedogen of 

daar mee instemmen: ‘Dit is namelijk geen 

verklaring gericht aan de gebruiker van de strook 

grond waaruit die kan begrijpen dat Gemeente 

Lingewaard van mening is eigenaar van de strook 

grond te zijn en toestaat dat de strook grond 

wordt gebruikt’- r.o. 4.9. 

— Enkele jaren later huur betalen aan de 

gemeente nádat een verjaringstermijn is 

verstreken, is geen erkenning van het 

eigendomsrecht van de gemeente – r.o. 4.9. 

— Gemeente Lingewaard mag tegenbewijs 

aanleveren. 
 

Rb Den Haag: 25 juni 2021, hinder-container, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:6956 

— Heersend erf kan niet goed zijn recht van 

overpad uitoefenen, vanwege de vuilcontainer 

van het dienende erf.  

— Rb vindt de tekst van de ooit gevestigde 

erfdienstbaarheid helder: het dienende erf moet 

2 meter vrijhouden. Met de vuilcontainer daar 

geplaatst, kan dat niet. Meer uitlegtrucs, zoals 

plaatselijke gewoonte, hoef je dan niet meer toe 

te passen. 

— Heeft de vuilcontainer door verjaring zijn 

bestaansrecht verworven en is de 

erfdienstbaarheid dus versmald? Nou, dat zou wel 

kunnen, maar in casu niet: ‘De rechtbank is van 

oordeel dat er in deze zaak geen sprake is van 

verjaring aangezien het plaatsen van de 

vuilcontainer op de strook geen continue inbreuk 

op de erfdienstbaarheid oplevert. Een 

vuilcontainer kan immers verplaatst worden. Dat 

dit het geval is, volgt ook uit de omstandigheid 

dat [eiser] de container (in het verleden) ook 

meermaals verplaatst (heeft)’- r.o. 3.11. Een 

theoretische mogelijkheid an sich is niet 

voldoende, het moet ook daadwerkelijk aan de 

orde zijn. Is staande jurisprudentie. 

— ‘Van en naar de weg’ (te gaan), zoals de 

erfdienstbaarheid vermeldt, betekent niet 

parkeren en/of laden/lossen, maar alleen rijden. 

— Mag je met een bus over de strook rijden? 

Nou, de akte houdt het niet tegen en als de bus 

over een strook van 2 meter kan rijden, dan mag 

dat. 
 

Rb Midden NL: 30 juni 2021, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:3229 

— Bij stuiting ‘stopt’ de verjaring en gaat er 

weer een nieuwe termijn (van vijf jaar) lopen.  

— Het enkele feit dat een schuldenaar (eiser) 

wéét dat hij nog iets verschuldigd is, leidt volgens 

het systeem van de wet niet tot stuiting van de 

verjaring. Wetenschap alleen is dus niet 

voldoende voor stuiting, je zult als schuldeiser in 

actie moeten komen.  

— In de wet staat dat stuiting kan plaatsvinden 

door een schriftelijke aanmaning of schriftelijke 

mededeling waarin de schuldeiser (ABN AMRO) 

zich ondubbelzinnig het recht op nakoming 

voorbehoudt. Stuiting kan ook plaatsvinden door 

erkenning van het vorderingsrecht door de 

schuldenaar (eiser). 
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Rb NH: 30 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:5378 

— Burenruzie.  

— Verjaring te goeder trouw. 

— Burenruzie over woonpercelen op een 

terrein waar ooit een timmerfabriek stond. 

— Langs de garage van eiser loopt een pad/weg  

waarmee gedaagde kan uitwegen naar de 

openbare weg.  

— Eiser heeft het pad nabij het perceel van 

gedaagde met betonblokken geblokkeerd en aan 

het begin voorzien van een paal in het midden 

van het pad. Eiser wil(de) zo voorkomen dat 

gedaagde nog het pad zou gebruiken met de 

auto. 

— Belang van protest door de kadastrale 

eigenaar bij de bezitter. Doe je dat niet bij 

dreigende of reeds ontstaan bezitsverlies dan kan 

goede trouw ontstaan bij de bezitter en mist de 

eigenaar de kans om de 10 jaarstermijn op te 

rekken naar 20 jaar. 

— Kadastrale grenzen worden bepaald bij de 

aanwijs. Dan is het wel van belang dat het gaat 

om de juiste aanwijs: de aanwijs waarbij de 

grenzen van jouw perceel worden aangewezen. 

Overige grenzen zijn dan al bepaald (zwart ipv 

rood) of niet relevant – r.o. 5.4. 

— Een schutting plaatsen over de grens heen, is 

een bezitsdaad.  

— Een bezitter kan te goeder trouw zijn als deze 

zich in redelijkheid als rechthebbende beschouwt, 

gelet op de feitelijke situatie ter plaatse. Dat de 

kadastrale grens in werkelijkheid anders loopt, 

maakt dat niet anders, tenzij er redenen waren 

om aan de feitelijke situatie te twijfelen. Maar, 

die waren er niet. En dus was er ook geen reden 

om onderzoek te doen naar de kadastrale kaart. 

— Een kadastrale eigenaar die zo’n schutting 

dan meer dan 10 jaar laat staan en uit het gedrag 

van de bezitter kan afleiden dat deze zich ook als 

eigenaar beschouwt, zonder de eigenaar van de 

schutting er op te wijzen hoe het echt zit, is niet 

slim bezig, want dan verstrijkt de 

verjaringstermijn ongebruikt – r.o. 5.9. 

— Als de schutting de nieuwe verjaringsgrens 

gaat vormen, dan is ie ook mandelig – artikel 5:62 

lid 1 BW. En dus mag de nabuur niet zo maar (uit 

nijd?) deze verwijderen. Doet de nabuur dat wel, 

dan moet deze schadevergoeding betalen.  

— Wie betaalt de grensreconstructie? Degene 

die deze heeft aangevraagd, omdat ‘deze 

grensreconstructie niet heeft bijgedragen aan de 

vaststelling van de (juiste) erfgrenzen zoals die 

door verjaring zijn ontstaan’- r.o. 5.24. 

— Waar ligt nou de erfdienstbaarheid van weg? 

Ingewikkelde puzzel vanwege splitsing van 

percelen. ‘Bij splitsing van het dienende erf 

blijven beide nieuwe percelen bezwaard met de 

erfdienstbaarheid, als uitoefening van de 

erfdienstbaarheid voor beide percelen mogelijk is 

– artikel 5:76 lid 2 BW’. Dan zijn er dus twee 

erfdienstbaarheden en twee dienende erven. Als 

door latere vermenging en splitsing een 

erfdienstbaarheid onmogelijk nog kan worden 

uitgeoefend (dienend en heersend erf sluiten niet 

meer op elkaar aan), dan verdwijnt de erfdienst-

baarheid - r.o. 5.34. 

— Geen bevrijdende verjaring van 

erfdienstbaarheid, want de termijn van 20 jaar is 

nog niet voltooid. 

— Wel verkrijgende verjaring van een erfdienst-

baarheid, o.a. vanwege de functie van het pad en 

omdat de eigenaar van het dienende erf zich als 

zodanig gedroeg en niet als goed nabuur die het 

heersende erf een persoonlijk recht verschafte 

om uit te mogen wegen (geen bewijs van 

toestemming inzake persoonlijk recht). ‘De 

rechtbank acht het ook niet aannemelijk dat 

[eiser] heeft geweten dat hij eigenaar was van het 

pad voordat hij op 24 september 2019 een 

grensreconstructie door het kadaster had laten 

uitvoeren. Uit de inrichting van zijn erf lijkt eerder 

het tegendeel te volgen. Hij heeft tussen de oprit 

naar zijn garage en het pad immers in de volle 

lengte een hek geplaatst, zodat hij zelf vanaf zijn 

eigen erf geen toegang heeft tot het pad’- r.o. 

5.41. 

— Sprake van goede trouw bij het heersend erf, 

omdat de feitelijke situatie ongewijzigd bleef, 

terwijl op papier de erfdienstbaarheid verloren 

ging. Daar hoefde het heersende erf niet op 

bedacht te zijn – r.o. 5.45.  

— Inhoud van de erfdienstbaarheid: zoals deze 

al lang in gebruik is. Niet kijken naar een verloren 

gegane erfdienstbaarheid, maar naar hoe deze, 

door verjaring ontstane, erfdienstbaarheid in de 

loop van de jaren is gebruikt. Is dat met de auto, 

dan blijft dat ook zo – r.o. 5.48. 
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Rb Rotterdam: 30 juni 2021, Eternit-platen, 

ECLI:NL:RBROT:2021:6244 

— Burenruzie.  

— Voortdurend bezit ondanks afwezigheid 

erfafscheiding. 

— Prijsgeven van bezit.  

— Erfafscheiding in 1977 aangebracht op grond 

van de buren. Die erfafscheiding is na enkele 

jaren bezweken. Pas in 2013 nieuwe 

erfafscheiding (op dezelfde plaats).  

— Betekent dat het bezit in 1977 niet heeft 

voortgeduurd tot en met 2013, omdat in de 

tussentijd de bezitter het bezit heeft prijsgegeven 

en daardoor een verjaringstermijn niet is 

voltooid? Nee, de Rb vindt van niet, omdat er 

geen sprake is geweest van prijsgeven door de 

bezitter, ondanks het ontbreken (jarenlang) van 

een erfafscheiding. De grond bleef al die tijd wel 

in bezit van de nabuur, ten koste van de eigenaar.  

— Prijsgeven moet namelijk ‘kennelijk’ 

gebeuren: uit de handeling (van de bezitter, 

neem ik aan – evl) moet blijken dat het prijsgeven 

is beoogd – r.o. 4.4. ‘Uit het niet bouwen van een 

nieuwe erfafscheiding, maar het ook overigens 

niet verwijderen van de ingestorte erfafscheiding, 

is niet af te leiden dat [naam 1, rechtvoorganger 

van de verjaringsverkrijger] beoogde zijn bezit 

prijs te geven. Daarbij heeft 

[gedaagden/verjaringsverkrijger] het bestaan van 

het grensverkeer betwist en gewezen op het 

hoogteverschil tussen de beide percelen, 

oplopend tot zo’n 40 cm, dat grensverkeer zou 

hebben bemoeilijkt.’ 

— Je moet grond als nabuur dus zowel actief 

grond in bezit nemen, maar ook actief (weer) 

prijsgeven, wil daarmee een einde zijn gekomen 

aan het bezit. Ik denk dat het leerstuk van de 

kenbaarheid dus in beide gevallen hetzelfde 

werkt: het vereist een actieve houding van de 

bezitter/niet-eigenaar. 

— Uitleg artikel 5:47 BW: de wet kent aan de Rb 

een grote mate van vrijheid toe. De Rb sluit aan 

bij het huidige gebruik. 

— Verkeerde processtrategie van eisers: ‘Het 

door [eisers 1] ter zitting gedane beroep op 

verjaring wordt verder niet behandeld omdat het 

niet onder één van de vorderingen van [eisers 1] 

valt. Immers blijkens de woorden van vordering 7 

is deze er op gericht “dat recht wordt gedaan aan 

de kadastrale erfgrens” en daarmee is een beroep 

op verjaring niet te verenigen’- r.o. 4.17. 

— De coniferenhaag staat dicht bij de schutting 

en steekt er boven uit – een foto uit 2010. Dat be-

tekent dat de schutting te dicht bij de erfgrens 

staat en een verjaringstermijn start, zodra de 

coniferen boven de schutting uitsteken. Die 

verjaringstermijn is echter nog niet verjaard, gelet 

op de datum van de foto (2010). 

— Mag je zo maar het perceel of terrein van de 

buren betreden? Ja, je mag je op andermans niet-

afgesloten erf begeven, tenzij de bewoners daar 

hinder van kunnen ondervinden of duidelijk 

kenbaar hebben gemaakt dat zulks ongewenst is 

– r.o. 4.25. Denk aan een bordje ‘verboden 

toegang’.  
 

Rb Den Haag: 7 juli 2021, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:7042 

— Burenruzie over de gevolgen van verkaveling 

van een landgoed met daarop ook een 

tennispark: waar ligt nou de eigendomsgrens? 

— Gedaagde vroeg een notaris om advies, toen 

men verstrikt raakte in aanwijzingen, kadastrale 

kaarten, veldwerken en dergelijke. 

— In januari 2020 grensreconstructie door het 

Kadaster en toen hebben de eigenaren de marke-

ringen van de eigendomsgrens flink 

gefotografeerd.  

— De gebruiksgrens en de kadastrale erfgrens 

blijken uiteen te lopen bij twee stroken grond.  

— Als je wilt weten wat ooit is overgedragen, 

moet je allereerst de leveringsakte bestuderen, 

‘meer in het bijzonder uit de daarin opgenomen 

omschrijving van het verkochte’ – r.o. 4.4. De 

reden is dat ook derden daar op moeten afgaan. 

— Als een akte voor het verkochte verwijst naar 

een tekening, moet die tekening voldoende 

concreet zijn. Als de akte bepaalt dat de omvang 

van het verkochte eerst na uitmeting zal blijken, 

dan is dat dus een teken dat het nog niet 

voldoende concreet is. En daarna lees je de hele 

akte door, voor een goed begrip van hetgeen is 

verkocht en/of gevestigd – zoals een 

erfdienstbaarheid.  
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— Mag je wel op een veldwerk vertrouwen als 

niet alle zaken daarop zijn ingetekend? Ja, hoor, 

dat mag. Immers, het relaas van bevindingen 

bevat een aanzienlijke lijst van coördinaten en 

dat betekent dat het Kadaster de erfgrens 

minutieus en daarmee voldoende controleerbaar 

heeft ingemeten. ‘Het feit dat interpretatie van 

die veldwerktekeningen dan wel de reconstructie 

van de daarop ingetekende erfgrens speciale 

meetapparatuur vereist, maakt dit niet anders.’ 

— Als een partij met instemming van de nabuur 

werkzaamheden uitvoert, dan is die partij geen 

bezitter geworden van de grond waarop de 

werkzaamheden plaatsvinden. Geen sprake van 

interversie ex artikel 3:111 BW. 

— Snoeiafval deponeren is geen bezitsdaad, wel 

een inbreuk op het eigendomsrecht van de 

eigenaar van de grond. 

— Als een eigenaar vanwege een mogelijke 

inbreuk op zijn of haar eigendomsrecht het 

Kadaster laat komen voor een grensreconstructie, 

is dat redelijk. De kosten komen op grond van 

artikel 6:96 lid 2 onder b BW voor vergoeding in 

aanmerking.  
 

Rb Noord NL: 7 juli 2021, Tussendiepen, 

ECLI:NL:RBNNE:2021:2769 

— Burenruzie tussen bedrijfspanden. Tussen de 

panden ligt een brede strook die toegang biedt 

tot de achterzijde van de panden.  

— Nieuwe eigenaar van nr 19 trekt zich niks aan 

van het bestaande gezamenlijke gebruik en sluit 

zijn deel van de strook af. De buren van 21 vinden 

dat zij een recht van erfdienstbaarheid hebben 

verkregen door verjaring. 

— Volgens nr 21 had men via huurders 

middelijk bezit van de strook. Nr 19 stelt dat er 

slechts sprake is van gebruik, met instemming van 

de toenmalige eigenaar van nr. 19. 

— De getuigenverklaring van nr. 21 doet zichzelf 

de das om: inhoudelijk blijkt het te gaan om goed 

nabuurschap, want de eigenaren en huurders van 

beide panden stemden het gezamenlijk gebruik 

met elkaar af. Geen bezit, dus ook geen verjaring. 

— Nr 21 heeft ook een principiële opvatting 

over verjaring: ‘aangenomen moet worden dat 

voor bezit van een erfdienstbaarheid slechts 

vereist is een feitelijke machtsuitoefening die 

correspondeert met de uitoefening van een 

erfdienstbaarheid. Daar gaat de Rb niet in mee, 

want die baseert zich op het arrest van de HR van 

Heusden (24 februari 2017): “Daarbij merkt de 

rechtbank op dat het praktische belang van 

rechtszekerheid met toepassing van die maatstaf 

gediend is” – r.o. 4.10 en 4.11. 

 
Rb Limburg: 14 juli 2021, 

ECLI:NL:RBLIM:2021:5756 

— Is door verjaring een erfdienstbaarheid 

verloren gegaan? 

— De exacte locatie van de erfdienstbaarheid 

kan de Rb niet vaststellen, want de tekening – 

waar twee aktes uit 1974 over spreken – is 

foetsie: niet meer voorhanden bij de notaris, 

noch bij het Kadaster. Zorg dus dat de notaris óók 

een tekening mét de akte laat inschrijven in de 

openbare registers. Kan veel ellende (zoals 

gepuzzel over een locatie en/of een rechtszaak) 

schelen – evl. 

— Daarom gaat de Rb over tot het zelf maar 

localiseren van de erfdienstbaarheid, 

‘veronderstellenderwijs’. 

— Een muur en schutting verhinderen 

uitoefening van de erfdienstbaarheid. Eisers 

hebben geen inhoudelijk verweer tegen de 

stelling van gedaagden dat de muur en schutting 

al in 1995 zijn geplaatst: slechts blote betwisting.  

— Bovendien maakt het niet uit of de muur nou 

een meter hoog was of slechts 67 cm: in beide 

gevallen zou de erfdienstbaarheid worden belet. 

‘Weliswaar betogen [eisers in conventie, 

verweerders in reconventie] dat zij gemakkelijk 

over een muur en schutting van 67 cm heen 

kunnen stappen, maar de rechtbank is van 

oordeel dat een muur en schutting met een 

dergelijke hoogte het gebruikmaken van de 

strook grond als voetpad in ernstige mate 
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frustreren.’ 

— Dus laat de Rb de verjaringstermijn 

aanvangen in 1995 en is de erfdienstbaarheid 

verjaard. 

— De vordering tot opheffing van de erfdienst-

baarheid kan de Rb niet beoordelen, omdat zulks 

te ver gaat, nu de situatietekening ontbreekt. Dan 

kan je niet veronderstellender wijs gaan 

‘rommelen’: ‘De rechtbank heeft in conventie, 

veronderstellerderwijs, aangenomen dat de 

strook grond en het voetpad op de onder 

rechtsoverweging 4.2 bedoelde plaats lopen. Van 

een dergelijke aanname kan de rechtbank bij de 

beoordeling van de vorderingen in reconventie 

echter niet uitgaan. Die vorderingen zien op het 

tenietgaan van een recht van erfdienstbaarheid, 

althans op de verzochte opheffing daarvan. Naar 

het oordeel van de rechtbank is voor de 

beoordeling van een dergelijke vordering, die 

goederenrechtelijke gevolgen kan hebben, 

minimaal vereist dat de precieze ligging van het 

recht van erfdienstbaarheid in voldoende mate 

vaststaat. Dat is alleen al door het ontbreken van 

de onder rechtsoverweging 4.1 bedoelde 

tekening niet, althans onvoldoende, het geval. 

Gedaagden hebben daarom niet aan de op hen 

rustende stelplicht voldaan, zodat deze 

vorderingen zullen worden afgewezen’ – r.o. 

4.10. Nou, da’s geen fijne uitkomst: tekening 

foetsie = reconventionele eis foetsie – evl. 

 
GEA: 27 juli 2021, Party Light, 

ECLI:NL:OGHACMB:2021:270 

— Strenge eisen aan goede trouw: “Te goeder 

trouw was Party Light ook niet: raadpleging van 

de registers, bestudering van de vorm van het 

terrein en het opmeten van de omvang hadden 

haar kunnen leren dat het gekochte niet mede de 

strook omvatte”- r.o. 2.6. 

— Bezitdaden zijn: 

o bebouwing, 

o huur innen van andere gebruikers, 

o tijdens een procedure over een 

bouwvergunning steeds uitdragen dat je 

eigenaar bent van het opnieuw te bebouwen 

terrein. 

— Langere tijd niks doen met grond die je in 

bezit hebt genomen is geen prijsgeven. 

— Geen bezit: gebruik maken van braakliggend 

en/of overwoekerde grond. 
 

Hof AL: 27 juli 2021, bermen Flevoland, 

ECLI:NL:GHARL:2021:7215 & 

ECLI:NL:GHARL:2021:7230 

— Provincie Flevoland: overheidsgrond langs de 

openbare weg naar Urk.  

— Hof beschrijft uitvoerig de situatie: wat er 

staat, wie dat daar heeft geplaatst, hoe het 

gebruik is, de situatie in vergelijking met de 

buren, enz. Het Hof stelt dus duidelijk belang in 

de feiten en omstandigheden. Zorg dus dat je die 

op orde hebt – evl. 

— Duidelijke uitleg van het Hof van het leerstuk 

van de verjaring en met name ook de rol van de 

verkeersopvatting: wil je daar een goed antwoord 

op geven, dan moet je ook kijken naar de aard en 

de bestemming van het betrokken goed – r.o. 5.2.  

— En ook belangrijk kan zijn: de wijze waarop 

de bijzondere betrekking tot het goed is ontstaan 

– r.o. 5.3. 

— Onroerende zaken zijn altijd van iemand, 

vindt het Hof en daarbij baseert deze zich op 

artikel 5:24 BW, die bepaalt dat onroerende 

goederen zonder eigenaar aan de Staat behoren.  

— Alle belangrijke arresten komen langs, zie de 

noten. 

— Geen sprake van bezit, noch verjaring, argu-

menten van de provincie: 

o ‘Er was sprake een 'win-winsituatie’ waarbij 

bewoners de kans kregen om een 

groenstrook te gebruiken en de provincie hier 

geen onderhoud aan hoefde te plegen’- r.o. 

5.6 (Sparrenrijk argument - evl) 

o ‘Een schriftelijke gedoogbeslissing is er niet, 

maar voor het overige duidt alles erop dat het 

gebruik van deze grond door [geïntimeerde 1] 

geen prioriteit had en oogluikend werd 

toegestaan. Dat is ook niet vreemd gezien de 

beperkte omvang daarvan en het ontbreken 

van concrete (veiligheids-)risico's.’ 

o De provincie had zelf altijd gemakkelijk 

toegang tot haar eigendom. 

o De strook grond is nooit afgesloten door 

wederpartij en een wederpartij heeft voor 

2017 nooit gesteld eigenaar te zijn of 

meenden te zijn van de provinciegrond in 

kwestie. ‘Omdat dit niet ondubbelzinnig 
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bekend was en ook niet hoefde te zijn 

vanwege het feitelijk gebruik, meende de 

provincie niet te hoeven optreden.’ 

o De provincie kon zijn overheidstaak nog 

uitoefenen. 

o Netbeheerders wendden zich tot de provincie 

voor werkzaamheden op of in de grond. 

o De provincie zag dat de wederpartij geen 

exclusief gebruik maakte van de grond en 

slechts de bovengrond onderhield. 

o De provincie had zelf een hek had geplaatst, 

maar daarmee niet de grond achter het hek 

(tot de kadastrale grens) prijsgegeven. 

o De provincie overleg foto’s die laten zien dat 

in de afgelopen 20 jaar ook sprake was van 

minimaal gebruik door de wederpartij en dat 

werd gedoogd. 

— Wat gaf nou de doorslag voor het Hof? Zie 

r.o. 5.8: ‘Uit de door [geïntimeerde] overgelegde 

foto’s en verklaringen blijkt namelijk niet althans 

onvoldoende dat aldus de strook grond niet meer 

toegankelijk was voor de provincie of dat zij 

eventuele beheerstaken niet meer zou hebben 

kunnen uitvoeren. [geïntimeerde] heeft zijn 

stellingen ook onvoldoende onderbouwd. 

Houderschap gaat niet door enkel tijdsverloop 

vanwege een natuurlijk groeiproces van planten 

over in bezit.’  

— ‘Het vervangen van het bestaande hekwerk 

door een afpaling waarvoor een voorkeur 

bestond en het daarop volgende onderhoud 

gelden niet als daden van bezit waarmee het 

bezit van de provincie teniet is gegaan.’ 

— En ook toepassing van Sparrenrijk-doctrine 

van hof Den Bosch: ‘Het gaat hier om een deel 

van een groenstrook van de provincie langs een 

doorgaande weg, waarop de provincie (of haar 

rechtsvoorganger) eerder zelf een afpaling in de 

vorm van schaaldelen hekken had geplaatst en 

dat grenst aan particuliere grond. Het gebruik 

door particulieren van dergelijke publieke grond 

dat niet afdoet aan de verkeersveiligheid of dat 

andere praktische bezwaren heeft, is een gebruik 

dat bij overheden doorgaans geen aanleiding 

vormt om zich in hun eigendomsrecht gestoord te 

voelen en stuit daarom vaak niet op bezwaren en 

wordt dan gedoogd. Dat eigenaren of andere 

gebruikers van aangrenzende privé-percelen 

dergelijke stroken grond voor eigen toepassing 

benutten, deze beplanten en onderhouden, is 

dan ook niet ongebruikelijk. Enige 

ondubbelzinnige blijk van pretentie van de niet-

rechthebbende om de strook grond voor zichzelf 

te houden en zich deze toe te eigenen, kan daarin 

nog niet gelegen worden geacht. Omdat deze 

handelingen niet ongebruikelijk zijn op publieke 

grond hebben zij dus niet zonder meer een 

exclusieve uitstraling.’ Het leerstuk van de 

kenbaarheid dus – artikel 3:111 BW. 

— ‘Een verharding ten behoeve van de uitweg is 

in beginsel een vorm van wettelijk toegestaan en 

dus rechtmatig gebruik van publieke grond.’ 

— Dus: het Hof stelt zeer strenge eisen aan 

bezit van overheidsgrond. Verdere verfijning van 

de Sparrenrijk-doctrine. Zeer belangrijke 

uitspraak ten voordele van overheden. 

— Let op deze overweging: ‘Uit de door 

[geïntimeerde] overgelegde foto’s en 

verklaringen blijkt namelijk niet althans 

onvoldoende dat aldus de strook grond niet meer 

toegankelijk was voor de provincie of dat zij 

eventuele beheerstaken niet meer zou hebben 

kunnen uitvoeren’. Behalve ontoegankelijkheid is 

ook het niet meer kunnen uitvoeren van 

beheerstaken een reden om bezitsverlies aan te 

nemen. Andersom geredeneerd betekent dat dus 

dan ontoegankelijkheid geen reden is om je als 

overheidseigenaar zorgen te maken over 

bezitsverlies, zolang je je beheerstaken nog kunt 

uitvoeren.  

— De volgende vraag is dan of je die 

beheertaken moet kunnen uitvoeren zonder 

toegang te vragen (dus: jezelf toegang 

verschaffen, zoals het beginsel van de 

exclusiviteit, artikel 5:1 lid 2 BW, met zich 

meebrengt) of dat de rechter toestemming 

vragen ook al genoeg vindt om houderschap vast 

te stellen. Dat laatste, vermoed ik, omdat ik die 

redenering al tegenkwam in een arrest van het 

Hof Den Haag: 24 september 2019, 

waterstaatsgronden, ECLI:NL:GHDHA:2019:2567. 

 
Hof AL: 27 juli 2021, zandbak, 

ECLI:NL:GHARL:2021:7147 

— Burenruzie.  

— Achtertuinen grenzen aan elkaar. 

— Is Buur D door verjaring eigenaar geworden 

van een stukje grond van Buur H? Ja, deels wel: 
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‘Het spreekt voor zich dat de eigendom van een 

onroerende zaak - zoals een strook grond - niet 

zomaar van de een overgaat op de ander, alleen 

omdat er tijd verstrijkt. Daar is meer voor nodig’ – 

r.o. 3.3. 

— ‘Het hof is van oordeel dat Buur D [= appel-

lante], door het plaatsen van een zandbak op de 

stook grond in 1973, het gedeelte van de strook 

grond met de lengte van de zandbak in bezit 

heeft genomen. Doordat de zandbak achter in de 

tuin van Buur D tegen de schuur van de buren 

aan stond, maakte hij optisch deel uit van de tuin 

van Buur D. De wand van de schuur leek de grens 

te markeren. Buur D is daar ook vanuit gegaan en 

heeft daarom zonder overleg met de 

rechtsvoorganger van Buur H de zandbak op die 

grond gemaakt. Zij heeft zich gedragen als 

eigenaar van de grond onder de zandbak. Zij werd 

daardoor de bezitter van die grond. Hier is 

namelijk méér gebeurd dan alleen het inrichten 

van andermans tuin, doordat de zandbak precies 

aansloot bij de ogenschijnlijke erfgrens. 

[appellante] heeft vervolgens in 1978 de zandbak 

verwijderd. Zij heeft de grond toen ingericht met 

onder meer een bankje, bloempotten, een 

tafeltje, dakpannen en planten, zodat het 

verwijderen van de zandbak geen einde maakte 

aan haar bezit van de grond daaronder: zij gaf de 

grond niet prijs’ – r.o. 3.5. 

— Een ander deel van het geclaimde bezit vindt 

het Hof niet bewezen: alleen een bankje plaatsen 

en andere spullen is onvoldoende bezit. 

Bovendien spreken getuigenverklaringen elkaar 

tegen. 

— Buur H voert aan dat hij en zijn 

rechtsvoorgangers nog macht konden uitoefenen 

over de grond. Nou, dat spreekt alleen tegen 

bezitsverlies en dus verjaring als men ook 

‘metterdaad vóór het aflopen van de 

verjaringstermijn gebruik hebben gemaakt van 

macht en daardoor het bezit van [Buur 

D/appellante] hebben beëindigd. Enkel over de 

zandbak heenstappen is daarvoor onvoldoende’ – 

r.o. 3.6. Je moet dus actief bezitsverlies ongedaan 

maken door zelf weer bezitsdaden te verrichten 

op je eigen grond. Een theoretische mogelijkheid 

is niet voldoende - evl. 

— Is de erfdienstbaarheid van voetpad uit 1961, 

waarbij Buur D dienend erf werd en Buur H 

heersend erf, verloren gegaan? Nou dan moet er 

sprake zijn geweest van ‘een serieuze 

belemmering bij de uitoefening van de 

erfdienstbaarheid, als gevolg waarvan de erf-

dienstbaarheid gedurende twintig opeenvolgende 

jaren in het geheel niet meer gebruikt kon 

worden (in de woorden van artikel 3:106 BW: 

werd belet). Dat het pad in kwestie moeilijk 

gebruikt kon worden, of mogelijk zelfs gedurende 

een periode niet begaanbaar was, is dus niet 

voldoende.’- r.o. 3.9. 

— Het Hof constateert dat getuigenverklaringen 

ook hierin elkaar tegenspreken, maar dat 

uitoefening nog wel mogelijk was, ondanks de 

aanwezigheid van de zandbak. Ook het aanwezige 

groen was niet ondoordringbaar. Het pad kon 

gebruikt worden en werd ook wel gebruikt. Geen 

verlies van de erfdienstbaarheid als gevolg van 

non usus of verjaring. 

— Opheffing van de erfdienstbaarheid ex artikel 

5:79 BW wijst het Hof af: er is nog steeds een 

belang én een mogelijkheid om deze 

erfdienstbaarheid uit te oefenen.  

— Inhoud erfdienstbaarheid: ‘Bij de uitleg van 

de erfdienstbaarheid is van belang dat de 

plaatselijke gewoonte en de wijze van uitoefening 

in de loop der tijd aan verandering onderhevig 

kunnen zijn’- r.o. 3.18. Ook kliko’s, een 

rolcontainer en de fiets aan de hand vallen onder 

het recht van voetpad, dat kon men in 1961 

immers niet voorzien.  

— De wijze waarop het heersend erf gebruik 

maakt van de erfdienstbaarheid vormt geen 

onevenredig grote inbruk op de persoonlijke 

levenssfeer van het dienende erf.  

— Dwangsom van € 100,-- per dag met een 

maximum van € 5.000,-- als het dienende erf zich 

niet aan het vonnis houdt.  
 

Hof Den Bosch: 27 juli 2021, ‘valse verjaring’, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:2353 

— Burenruzie: mevrouw A gebruikt grond van 

Buurman G als oprit naar voordeur en garage. 

Buurman G heeft zijn perceel ontoegankelijk 

gemaakt voor mevrouw A door middel van 

‘betonnen palen met een hoogte van 1 meter en 

daartussen een afrastering’. 

— Buurman B woont aan de andere kant van 

het perceel van Buurman G en wilde ook graag 
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uitwegen via de grond van Buurman G. De 

rechtszaak in 2017 ging verloren voor Buurman B.  

— Mevrouw A doet een beroep op een 

erfdienstbaarheid ten behoeve van een 

toegangsweg (recht van overpad of zoiets), door 

bevrijdende verjaring ontstaan, sinds 1994. 

— Hof: de manier waarop mevrouw A haar 

perceel heeft ingericht + situering van het perceel 

tov van Buurman G is onvoldoende voor 

inbezitneming van de strook van Buurman G: ‘Een 

nadere toelichting was wel nodig, alleen al omdat 

[geïntimeerde] onweersproken heeft aangevoerd 

dat [appellante] ook op andere wijze, over haar 

eigen (zo nodig anders ingerichte) perceel, haar 

garage kan bereiken.’ 

— Hof baseert zich op arrest Heusden van HR 

(ECLI:NL:HR:2017:309, r.o. 3.2.2) en vindt dat de 

Rb Limburg netjes de geldende maatstaf voor 

verjaring van de HR heeft toegepast. ‘Het gaat er 

in deze zaak alles bij elkaar om of [appellante] als 

niet-rechthebbende feitelijk de bevoegdheden 

heeft uitgeoefend die verbonden zijn aan een 

erfdienstbaarheid, en sinds wanneer dat het 

geval is geweest. Dat is de inzet van deze 

procedure’- r.o. 6.19. 

— Twee versies van een brief van Mevrouw A, 

met verschillende jaartallen: 1993 versus 2003. 

Dat scheelt nogal bij verjaringstermijnen. Welke is 

dan geldig? Nou, de ene brief noemt jaartal 2003 

en is wél ondertekend + wordt later nog eens 

genoemd in brief van de advocaat van mevrouw 

A. De andere brief is niet ondertekend en noemt 

jaartal 1993. De Rb vindt de brief met jaartal 2003 

‘een hogere mate van authenticiteit’ heeft en 

geeft deze dus meer status.  

— Bij het Hof geven partijen elkaar de schuld 

van vervalsing van de documenten. Het Hof 

besluit tot deskundig advies hierover. Omdat 

Mevrouw A zich beroept op manipulatie, moet zij 

de kosten van het deskundigenonderzoek 

betalen.  

 
Rb Rotterdam: 28 juli 2021, tippelzone, 

ECLI:NL:RBROT:2021:7531 

— Prijsgeven bezit. 

— De strook grond achter de kerk is in 1993 

door de gemeente aan weerskanten afgesloten 

met hekken om de door de kerk ervaren overlast 

van de tippelzone te beperken.  

— Nu de gemeente openstelling van de strook 

grond wenst in verband met de herontwikkeling 

van het Coolhavengebied, beroept de kerk zich op 

bevrijdende verjaring.  

— Het plaatsen van het hek door de gemeente 

is geen bezitsdaad van/door de kerk. Geldt ook 

voor beplanten nabij het hek. Ook kreeg de kerk 

sleutels van het hek om de grond achter het hek 

te mogen gebruiken. Daarmee heeft de 

gemeente Rotterdam (het bezit van) de grond 

niet prijsgegeven, hooguit gebruik door de kerk 

gedoogd. 

— Belang van getuigenverklaringen.  

— Exclusief gebruik en ontoegankelijkheid van 

de strook grond zijn geen bezitsdaden van de 

kerk, maar het gevolg van het afsluiten van de 

strook grond door de gemeente.  

— Rb volgt Sparrenrijk leer van Hof Den Bosch, 

r.o. 4.15. 

— Ook geen erfdienstbaarheid verkregen door 

bevrijdende verjaring, want sprake van 

houderschap. 

— Opzegging gebruiksovereenkomst 

(duurovereenkomst), met ontruimingstermijn van 

slechts 2 maanden, omdat de zaak al lang speelt 

en het dus voor de kerk geen verrassing moet 

zijn. 

 
Rb NH: 28 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6413 

— Burenruzie.  

— Van wie is de strook grond tussen de beide 

huizen, naar achteren toe? Kadastraal gezien 

behoort de strook grond toe aan gedaagde.  

— Een deel is verjaard, omdat dat is 

afgeschermd met een dwarsmuur met poort en 

garage.  

— Geen sprake van verjaring te goeder trouw, 

want geen sprake van een gebrek in de 

vestigingstitel of de akte, vindt de Rb. Da’s 

trouwens een opvatting die niet meer in lijn is 

met de hogere jurisprudentie – evl. 

— Bevrijdende verjaring dan? Nou nee, want 

sprake van ‘vluchtige’ activiteiten van de nabuur, 

zoals parkeren en plaatsen van vuilnisbakken.  

— En verder: 

o beplanting was aan verandering onderhevig, 

o getuigenverklaringen zijn onvoldoende 

duidelijk, noch eenduidig over wat eiser nou 

heeft gerealiseerd, 
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o geen duidelijkheid over bezit de volle 20 

jaarstermijn en   

o de erfafscheiding besloeg niet hele perceel. 

 
Hof AL: 3 augustus 2021, Donkerbroekse reed, 

ECLI:NL:GHARL:2021:7453 

— Landinrichting. 

— Burenruzie over erfgrens en het gebruik van 

een reed (zandweg). 

— De Ruilverkaveling Haulerwijk had een toede-

lingsakte op 14 juni 1990. Alles daarvóór vervalt 

door de titelzuiverende werking van 

landinrichting.  

— Voor een geldige grensreconstructie is 

aanwezigheid van alle perceelseigenaren niet 

noodzakelijk. 

— Een boomwal aanleggen, over andersmans 

grond rijden, de reed onderhouden door een laag 

gravel er op aan te brengen, de berm maaien en 

auto’s parkeren zijn geen bezitsdaden: dat zijn 

slechts daden van onderhoud en gebruik. 

— Ook een heersend erf dat maar sporadisch 

gebruik maakt van een erfdienstbaarheid, kan bij 

instandhouding belang hebben. En dan is er dus 

een redelijk belang bij instandhouding ex artikel 

5:79 BW. Het belang van het dienende erf speelt 

geen rol.   
 

Rb Limburg: 4 augustus 2021, Vage 

verjaringsgrens, ECLI:NL:RBLIM:2021:6330 

— Gemeente Maastricht versus eigenaar. 

— Onrechtmatige verrijking. 

— Is er nog sprake van gebruik of zelfs bezit? 

‘De gemeente heeft haar stelling dat [gebruiker] 

de percelen nog gebruikt van zoveel feiten 

voorzien, dat de kale ontkenning van [gebruiker] 

onvoldoende is’ – r.o. 4.3. Zorg dus voor 

voldoende weerwoord – evl. 

— [gebruiker] doet beroep op verjaring, maar 

geeft onvoldoende concreet aan welk deel van 

het gemeentelijk perceel het betreft. ‘Het 

verjaringsverweer kan alleen al daarom niet 

slagen. Als niet duidelijk is over welk gedeelte van 

perceel 7531 het concreet gaat, is ook niet 

duidelijk welke feiten en omstandigheden daarop 

betrekking hebben. En, niet onbelangrijk, weet 

ook de Gemeente niet of en hoe zij al dan niet 

verweer kan voeren’ – r.o. 4.5. 

— Kan vertrouwen er toe leiden dat [gebruiker] 

de gemeentegrond voor een symbolisch bedrag 

van € 1,-- mag kopen? De Rb zou niet weten 

waarom: vertrouwen kan hooguit leiden tot een 

kooprecht (‘titel van overdracht’) – r.o. 4.7. 

— Is de gemeente door het onderhoud van 

[gebruiker] van de gemeentegrond in kwestie 

onrechtvaardigd verrijkt? Nou, dan moet 

[gebruiker] wel aantonen dat ie verarmd is (met 

behulp van betalingsbewijzen en zo) en waarom 

de zogenaamde verrijking onrechtvaardig is. ‘Het 

is immers [gebruiker] die - zoals hij zelf stelt - 

gebruik heeft gemaakt van de grond’- r.o. 4.17. 
 

Rb Midden NL: 5 augustus 2021, achterpad, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:3661 en 

ECLI:NL:RBMNE:2021:3664 

— Burenruzie in kort geding. 

— Verjaring erfdienstbaarheid. 

— Gedaagde heeft een erfafscheiding 

(schutting) geplaatst, op eigen grond, waardoor 

een pad dat diverse buren gebruiken om bij hun 

woning te komen (met fiets/scooter/container) 

smaller is geworden.  

— Dat is blokkade van het pad door gedaagde. 

— Eisers hebben met getuigenverklaringen en 

oude foto’s voldoende bewijs geleverd dat het 

pad voorheen wel goed begaanbaar was.  

— Er is geen erfdienstbaarheid gevestigd. 

— ‘Ingevolge artikel 744 OBW kunnen alleen 

voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden 

door verjaring worden verkregen. In artikel 724 

lid 3 OBW is bepaald dat onder niet-voortdurende 

erfdienstbaarheden moet worden verstaan: 

“dezulke welke tot dezelver uitoefening ’s 

menschen toedoen noodig hebben, als daar zijn: 

het regt van overgang, van water te halen, 

beesten te weiden en andere soortgelijke” – r.o. 

4.8. 

— Onder het oud BW zou de huidige situatie 

vallen onder een niet-voortdurende 

erfdienstbaarheid en die konden niet ontstaan 

door verjaring. 

— Geen sprake van goede trouw, want men had 

in de openbare registers kunnen kijken. Daardoor 

valt onder het NBW verkrijgende verjaring af.  

— In kort geding moet bevrijdende verjaring 

wel voldoende aannemelijk zijn, wil er plaats zijn 
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voor toewijzing van de gevraagde voorziening.  

— Juridisch is door bevrijdende verjaring een 

erfdienstbaarheid ontstaan, want: 

o vanaf 1992 doorlopend en frequent gebruik 

van het pad tussen de woningen, 

o geen protest van gedaagde of vorige 

eigenaren tegen dat gebruik, 

o het gebruik was voldoende kenbaar voor de 

eigenaar van de grond, 

o foto’s met meetlinten als bewijs van verjaring 

o discussie over de status van het pad ontstond 

pas in voorjaar 2020, 

o mager tegenbewijs eigenaar (alleen 

ontkenning bewijs wederpartij). 

— Verder is het voorlopig oordeel dat in de 

nieuwe situatie buren hinder ondervinden om bij 

hun woning te komen doordat het pad is 

versmald.  

— Gedaagde moet binnen een week de 

schutting verwijderen en mag ook geen nieuwe 

erfafscheiding plaatsen als daardoor het pad 

smaller wordt. 
 

Rb Oost-Brabant: 5 augustus 2021, 

ECLI:NL:RBOBR:2021:4223 

— Kort geding in burenruzie. 

— Verbod op eigenrichting. 

— Buren E hebben achterin hun perceel een 

loods en parkeerplaats. Om daar te komen maken 

ze gebruik van een uitweg, die deels op grond van 

de buren ligt. 

— De rechtsvoorgangers van Buren E kregen 

van de rechtsvoorgangers van Buren G daartoe 

toestemming. Het lukte Buren G niet goed om 

ook afspraken te maken met nieuwe Buren E. 

— Een grensreconstructie valt ongunstig uit 

voor Buren E: de kadastrale grens ligt enkele cm 

tot 80 cm ten gunste van Buren G. 

— Bij de grensreconstructie bleek trouwens dat 

de eigendomsgrens toch anders lag dan ook 

Buren G altijd meenden: Buren G hadden méér 

grond op de oprit dan altijd gedacht. Het kan dus 

verstandig zijn om toch maar een 

grensreconstructie te laten verrichten, ook al 

denk je precies te weten hoe het zit – evl. 

— Buren G hebbben bouwhekken op de 

kadastrale grens geplaatst. Nu kunnen Buren E 

niet meer met de bestelbus naar achteren. 

—   Maken Buren E misbruik van hun 

(eigendoms)recht door die bouwhekken daar te 

plaatsen, in afwachting van definitieve hekken? 

Nou, wel als die bouwhekken alleen maar 

bedoeld zijn om de eigendomspretentie van 

Buren E duidelijk te maken en ze dus geen andere 

functie hebben. 

— In kort geding gaat de rechter niet in op de 

stelling van Buren E dat er sprake is van een erf-

dienstbaarheid, door verjaring verkregen. Dat is 

iets voor een bodemprocedure. 

— Kort gedingrechter verbiedt Buren G om 

eigenrichting te plegen, totdat duidelijk is hoe het 

gebruik van Buren E van de grond van Buren G 

juridisch moet worden geduid. 
 

Rb Gelderland: 11 augustus 2021, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:5325 

— Tussenvonnis. 

— Burenruzie.  

— Geschil over erfgrens tussen weilanden.  

— Bezit te goeder trouw. 

— Grensreconstructie door Kadaster wees uit 

dat er een onjuiste registratie was en die heeft 

het Kadaster hersteld. Het ging om een aanwijs 

uit 1926 die niet juist was weergegeven op de 

kadastrale kaart. De ligging in het terrein is 

ongewijzigd gebleven.  

— Gedaagde heeft zonder overleg met de buren 

in 2018 de toen bestaande afrasteringen op een 

aantal plaatsen verwijderd, dan wel richting het 

perceel van de buren verplaatst. En dat herhaalde 

zich nogmaals in 2021, nadat er weer een 

landmeter was geweest. 

— De paaltjes van de grensreconstructie 

verdwenen en partijen verdenken elkaar daarvan. 

— Partijen en de rechter weten niet precies 

waar nou welke erafscheiding heeft gestaan. Ook 

een descente bracht geen duidelijkheid. Dan 

maar wederom een grensreconstructie, die de 

buren samen moeten betalen én aanwezig 

moeten zijn.  

— Je moet zelf bezitsdaden plegen om met 

succes een beroep op verjaring te doen. Als de 

nabuur een stukje landinwaarts een haag of 

afrastering neer zet, wil dat nog niet zeggen dat jij 

de grond tussen de kadastrale grens en de 

haag/afrastering in bezit neemt.  

— Belang van getuigenverklaringen: groot. Zorg 

daar dus voor.  
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Rb Midden NL: 11 augustus 2021, Dronten, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:3771 

— Gedaagde kwam daar in 1988 wonen en 

gebruikt een stukje gemeentegrond. De 

gemeentegrond is ooit tijdens een verkoop aan 

de zuiderburen van gedaagde in gebruik gegeven. 

Gedaagde gebruikt ook een ander perceel 

gemeentegrond. De gemeente Dronten wil niet 

meer dat gedaagde de gemeentegronden 

gebruikt en eist ze op. 

— Als een gebruiker de eigendom van de 

gemeente betwist: hoe ver moet de gemeente 

dan gaan om de eigendom te bewijzen? 

Kadastrale gegevens zijn voldoende: kadastrale 

kaart met vastgestelde kadastrale grenzen + 

uittreksel uit het Kadaster – r.o. 3.4.  

— Een kadastrale meting is in beginsel niet 

nodig: ‘De rechtbank is van oordeel dat in 

beginsel als eigendomsgrens van de percelen 

heeft te gelden de grens, zoals die uit de 

kadastrale registratie blijkt. Dat betekent dat De 

Gemeente in beginsel als eigenaar van het 

Perceelsdeel moet worden aangemerkt.’ 

— Overgangsrecht: ‘Nu de verjaringstermijn 

waarop [gedaagde c.s.] zich beroept is 

aangevangen vóór 1 januari 1992, maar 

doorloopt na 1 januari 1993, is krachtens de 

artikelen 73 en 93 van de Overgangswet het 

huidige recht van toepassing, zowel wat betreft 

de duur en de aanvang van de termijn alsmede de 

rechtsgevolgen verbonden aan de voltooiing 

daarvan’ – r.o. 3.6. 

— Rb ondersteunt de leer van het Hof inzake 

openbare gronden (Sparrenrijk): ‘Dat hoge eisen 

worden gesteld aan inbezitneming van 

onroerende zaken, geldt des te sterker bij stroken 

publieke grond die grenzen aan percelen die aan 

privépersonen in eigendom toebehoren, zoals 

hier aan de orde is (vgl. gerechtshof ’s-

Hertogenbosch van 11 oktober 2016, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:4559)’ – r.o. 3.11. 

— Als je wilt weten wat er ooit aan iemand is 

geleverd, dan start je allereerst met de 

leveringsakte. De verwachtingen die de koper had 

bij het sluiten van de daaraan vooraf gaande 

koopovereenkomst, zijn als zodanig dus niet 

relevant – r.o. 3.14. 

— Beplanting en bestrating aanbrengen en 

onderhoud zijn geen bezitsdaden.  

— Een hek is ook geen bezit, als de grond nog 

steeds openbaar en voor iedereen – dus ook voor 

de gemeente Dronten als eigenaar – toegankelijk 

is. ‘Daar komt nog bij dat het in het onderhavige 

geval om een perceel grond gaat van een 

particuliere eigenaar dat grenst aan grond van De 

Gemeente, zodat hogere eisen worden gesteld 

aan inbezitneming’- r.o. 3.16. 

— Je beroepen op een uitspraak van de 

wethouder die de grond in gebruik geeft, pleit 

ook tegen bezit en vóór gedogen – r.o. 3.17. En 

gedogen mag je op een dag beëindigen – artikel 

5:2 BW. 

— Geen sprake van interversie ex artikel 3:111 

BW, noch van vestiging van een gebruiksrecht. 

— ‘Daar heeft de gemeente toch geen last van?’ 

Dat is niet relevant: geen eigenaar hoeft te 

dulden dat een ander op gemeentegrond 

wijzigingen in aanbrengt of voorwerpen onder, op 

of boven plaatst. Van misbruik van bevoegdheid 

door de gemeente Dronten is niet gebleken, 

omdat er geen bewijs is dat de gemeente haar 

eigendomsrecht alleen maar gebruikt om 

gedaagde te schaden.  

— Schadevergoeding van de gemeente is onvol-

doende onderbouwd, dus afgewezen.  

 
Rb NH: 11 augustus 2021, Dijt/Beemster, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:6311 

— Gemeente Beemster. 

— Autobedrijf Dijt gebruikt gemeentegrond 

nabij de openbare weg. Dat wordt ontdekt als de 

gemeente er een bushalte wil plaatsen. 

— Dijt doet een beroep op verkrijgende dan wel 

bevrijdende verjaring.  

— Rb vindt Dijt niet te goeder trouw, want Dijt 

had de openbare registers kunnen raadplegen en 

dan kunnen weten dat de gemeentegrond niet bij 

haar percelen hoorde. En dat geldt ook voor de 

rechtsvoorganger van Dijt.  

— “Voor een onroerende zaak geldt dat die 

slechts in bezit kan worden genomen wanneer 

hierover met een bepaalde continuïteit de 

feitelijke macht wordt uitgeoefend. Het bezit van 

de oorspronkelijk rechthebbende dient te zijn 

beëindigd in die zin dat hij geen feitelijke macht 

meer kan uitoefenen over de onroerende zaak en 
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dat ook niet meer heeft gedaan”- r.o. 4.6. En 

kenbaarheid van die machtsuitoefening naar 

buiten toe. 

— Rb volgt Sparrenrijk-arrest van Hof Den 

Bosch – r.o. 4.7. 

— Voor het bepalen van een verjaringstermijn is 

de inrichting en het gebruik van de grond in 

kwestie van belang: als de inrichting van heden 

niet vergelijkbaar is met die in het (verre) 

verleden, dan moet je de afzonderlijke 

inrichtingen ook als afzonderlijke situaties 

beoordelen. 

— Geen bezit: 

o pomp met wat bestrating er om heen, 

o reclamezuil, 

o een vrijwel leeg terrein met daarop wat 

auto’s geparkeerd, 

o parkeermarkering + vlaggenmast(en) + 

reclamezuil, 

o ontbreken van omheining, 

o geen ondoordringbaarheid, maar publieke 

toegankelijkheid vanaf de weg. 

— Vordering van de gemeente tot ontruiming 

van publieke strook grond toegewezen. 

  
Rb Rotterdam: 17 augustus 2021, Kralingse 

beletage, ECLI:NL:RBROT:2021:8476 

— Kort geding.  

— Partijen kopen allebei in 2019 appartements-

rechten, zowel Rembrandt (eiseres) en gedaagde. 

Maar, van wie is de beletage? 

— “Het toewijzen van een vordering tot ont-

ruiming is een ingrijpende maatregel en heeft in 

de praktijk vaak een definitief karakter. Een 

vordering tot ontruiming is daarom slechts 

toewijsbaar, indien met grote mate van 

waarschijnlijkheid valt te verwachten dat in de 

bodemprocedure wordt geoordeeld dat het 

eigendom van de beletage bij Rembrandt ligt”- 

r.o. 4.5. 

— Maakt het uit dat de BAG de beletage 

toebedeelt aan gedaagde? Nee, want de BAG 

registreert enkel de feitelijke situatie en niet de 

juridische. “Als het gaat om informatie over de 

eigendomssituatie, is het Kadaster leidend” – r.o. 

4.7. 

— Rb duikt in de leveringsaktes en bestudeert 

ook de kadastrale kaart, met de tekening van de 

huisnummers en vindt  het aannemelijk dat de 

eigendom van de beletage ligt bij eiser.  

— Beroep van gedaagde op verkrijgende 

verjaring slaagt niet, maar ik vind de redenering 

van de kort gedingrechter wel vreemd: “Het kan 

zijn dat de beletage ten tijde van de verkoop aan 

[gedaagde] één geheel vormde met het gekochte 

appartement met huisnummer 4 en niet 

bereikbaar was via huisnummer 3 , maar dat 

gegeven is onvoldoende om de inhoud van 

voormelde notariële aktes (die in beginsel 

dwingende bewijskracht hebben op grond van 

artikel 157 lid 1 Rv) in twijfel te trekken. Voor 

zover tijdens de bezichtiging van het 

appartement met huisnummer 4 in het kader van 

de koop verkeerde verwachtingen zijn gewekt bij 

[gedaagde], staat Rembrandt daar buiten en kan 

[gedaagde] dat niet aan Rembrandt 

tegenwerpen” – r.o. 4.7.  

— Vordering tot ontruiming wordt toegewezen. 

 
Rb Rotterdam: 18 augustus 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:7917 

— Misbruik van recht. 

— Rechtsverwerking.  

— Pand in 1975 gesplitst in drie appartements-

rechten. 

— Eisers zijn eigenaar van de 1e en 2e verdieping 

en de buurman blokeert met zijn voordeur de 

vrije toegang tot het gemeenschappelijk 

trappenhuis naar zolder, waar eisers de zolder in 

eigendom hebben. 

— De buurman reageert niet op 

correspondentie en daarom slepen eisers hem 

voor de rechter: herstel in de oude toestand, 

conform de splitsingsakte. 

— Buurman beroept zich op verjaring: de 

situatie van de blokkerende deur is al jaren zo. 

— Rb vindt dat buurman door middel van 

getuigen moet bewijzen dat de voordeur al > 20 

jaar het trappenhuis blokkeert. 

— Als buurman daarin slaagt, dan is de 

vordering van eisers verjaard op grond van artikel 

3:105 juncto 3:306 BW.  

— Sowieso geen misbruik van recht door eisers: 

de lat ligt daarvoor hoog en daar wordt in deze 

zaak niet aan voldaan. 

— Ook geen sprake van rechtsverwerking, want 

eisers hebben daartoe geen gedrag vertoont. Niks 

zeggen of stilzitten van eisers is daarvoor onvol-
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doende, evenals uitlatingen van derden, zoals 

makelaars (da’s niet relevant) – r.o. 4.9.  

 
Rb Rotterdam: 19 augustus 2021, verjaarde 

aanbouw, ECLI:NL:RBROT:2021:8304 

— Burenruzie.  

— Kort geding over erfgrens.  

— Bij werkzaamheden en een 

grensreconstructie ontdekt gedaagde dat de 

aanbouw van eiser deels op zijn grond staat. En 

dat geldt ook voor het houthok, het 

drainagesysteem en de fundering van de 

aanbouw van eiser. 

— Kan de rechter in kort geding verjaring 

beoordelen? Ja, als zonder nader onderzoek of 

bewijs de rechter kan beoordelen dat in de 

bodemprocedure de vordering wordt 

toegewezen. Want alleen dan is het verantwoord 

om in een kort geding daarop vooruit te lopen. 

— Eiser heeft de aanbouw en de grond 

daaronder al meer dan 10 jaar in bezit en was te 

goeder trouw: 

o de situatie bestond al meer dan 20 jaar zo, 

toen eiser het perceel met pand kocht, 

o eiser had geen wetenschap dat de 

perceelsgrens anders zou liggen dan 

aangetroffen bij aankoop, 

o en kon daarover ook niet anders weten, 

aangezien er geen (kaart)materiaal in de 

openbare registers aanwezig was die wezen 

op een andere grens, 

o de leveringsakte kende ook geen kaart 

waaruit dit zou moeten blijken. 

— En dus is eiser door verjaring eigenaar 

geworden van de strook grond waarop zijn 

aanbouw staat.  

— En als nou in de bodemprocedure blijkt dat 

eiser niet te goeder trouw is, dan kan ook een 

beroep op bevrijdende verjaring slagen, denkt de 

Kr. 

— De vordering om gedaagde te verbieden de 

aanbouw te slopen wordt toegewezen. 

— Dat het in casu om een oude, vervallen 

schuur gaat en dat eiser dus geen belang heeft bij 

het in stand laten van de huidige situatie, is niet 

relevant. 

— Bovendien: waarom zou eiser misbruik van 

recht maken als hij zijn eigen schuur niet wil laten 

slopen?  

— Sloop van het drainagesysteem zou leiden tot 

een onomkeerbare situatie. Dat is dus een zaak 

voor de bodemprocedure. 
 

Hof AL: 24 augustus 2021, Stichting Fonds van 

Stegen en Wegen, ECLI:NL:GHARL:2021:8121 

— Verjaring te goeder trouw afgewezen. 

— Belang van getuigenverklaringen en 

descente. 

— De stichting is een dorpsfonds, dat ooit 

opbrengsten uit de verhuur van landerijen 

verdeelde onder de inwoners van het Gelderse 

dorp Hellouw. Tegenwoordig komt het 

rendement van het fonds ten goede aan de 

verenigingen in het dorp.  

— Verliest de stichting door verjaring een stuk 

grond aan een nabuur? Beide partijen komen met 

getuigenverklaringen.  

— De verjaringstermijn is door de Rb 

afgebakend: de periode van 20 jaar moet op de 

dag van de dagvaarding zijn afgerond (= voltooid). 

Nu beide partijen daartegen geen grieven hebben 

ingebracht, neemt het Hof deze bepaling van de 

verjaringstermijn over: de bezitsdaden moeten 

uiterlijk in juli 1996 zijn begonnen. 

— Getuigenverklaringen geven aan dat diverse 

gebruikers geen bezitspretentie hadden én dat de 

betrokken grond toegankelijk was, dan wel dat 

ontoegankelijkheid gericht was op het binnen 

houden van dieren en niet om bezit te 

demonstreren. En dat alles voor juli 1996. 

— Wat betrokkene ná juli 1996 heeft gedaan 

met de grond, maakt dan niet meer uit, want dan 

is een eventuele verjaringstermijn toch niet 

voltooid. 

— Een sloot onderhouden en veekering 

aanbrengen (afrastering) zijn geen bezitsdaden.  

— Als bevrijdende verjaring niet lukt, dan 

misschien wel verkrijgende verjaring? Dan heb je 

goede trouw nodig en die ontbrak. Het gaat om 

een strook van zo’n 30 à 35 meter breed en 

ongeveer 4 tot 5 meter diep. ‘Hiermee is wel 

duidelijk dat het betwiste stuk grond een 

substantiële oppervlakte heeft. In ieder geval 

dusdanig dat het [geïntimeerden] c.s. duidelijk 

had moeten zijn dat dit geen onderdeel kon 

uitmaken van het perceel van 775m2 dat hij bij 

akte van levering in 1995 in eigendom heeft 

gekregen. Daar komt bij dat het betwiste stuk 
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grond is begrensd door twee sloten, terwijl een 

sloot normaal gesproken de (kadastrale) erfgrens 

tussen twee percelen vormt’- r.o. 2.18. Nou, die 

opmerking van de sloten geeft blijk van weinig 

agrarische kennis bij het Hof over de functie van 

sloten: mijn eigen grootvader groef al sloten op 

zijn land, ten behoeve van de afwatering. Een 

sloot is lang niet altijd een grensmarkering, dus 

hier slaat het Hof de plank mis – evl.  

— Mag de gebruiker de kosten van onderhoud 

van de sloten bij de eigenaar (= de Stichting) in 

rekening brengen? Ja, maar alleen over de 

periode waarin de Stichting inderdaad 

aantoonbaar geen bijdrage aan het onderhoud 

van de sloten heeft geleverd – r.o. 2.22. 

— Hof vindt een bedrag van € 720/jaar redelijk 

om bij de Stichting in rekening te brengen en 

daarvan dan weer de helft, omdat eigenaren aan 

weerszijden van een sloot onderhoudsplichtig 

zijn. 

— Eindarrest na bewijsopdracht met betrekking 

tot inbezitneming en bezitsdaden. Geen sprake 

van verkrijgende of bevrijdende verjaring. 

Beoordeling voorwaardelijke reconventionele 

vorderingen eerste aanleg op grond van 

devolutieve werking. 
 

Rb Den Haag: 25 augustus 2021, dakterras, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:9389 

— Wijkrechter Rb Den Haag (= Kantonrechter). 

— Onduidelijkheid over grens tussen twee 

dakterrassen van appartementseigenaren: ligt die 

nou bij de betonnen pilaar of bij de huidige 

inrichting?  

— Grensbepaling volgens de oude splitsings-

tekening, want die is uitsluitend maatgevend. En 

die splitsingstekening geeft elk terras exact 

dezelfde breedte.  

— Geen sprake van verkrijgende verjaring: niet 

is gebleken dat de ene buur een deel van het 

terras van de andere buur in bezit nam. Het lijkt 

er op dat er sprake was van instemming of zoiets 

– r.o. 4.5. Ook is er nog geen sprake van 

bebouwing die > 20 jaar staat.  

— Opmerkelijk is dat de rechter spreekt van 

verkrijgende verjaring en vervolgens de 

verjaringstermijn van 20 jaar (= bevrijdende 

verjaring) er bij haalt. Strikt genomen mag je ook 

bevrijdende verjaring bestempelen als 

‘verkrijgende verjaring’: bevrijdende verjaring is 

een bijzondere vorm van verkrijgende verjaring, 

vond PG De Vries Lentsch-Kostense eens. 

— Let op het snelle verloop van de procedure: 

a. De eerste mail naar het Bureau Wijkrechter is 

verzonden op 8 maart 2021.  

b. De mondelinge behandeling vond plaats op 

17 maart 2021 (nog geen 10 dagen later!). 

c. Partijen hebben daarna nog een paar mailtjes 

ingezonden. 

d. Het vonnis is geveld op 25 augustus 2021. 

e. Al met al was de hele procedure in 6 

maanden afgerond. 

 
Rb Den Haag: 25 augustus 2021, parterrewoning, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:9022 

— Gemeente Leidschendam-Voorburg. 

— Verjaring te goeder of kwader trouw. 

— Kadastrale recherche. 

— Bewoner heeft met gebruik van een 

voetmuur een strook gemeentegrond in gebruik 

als voortuin. 

— De gemeente wil een verklaring voor recht 

dat zij eigenaar is van de strook en ontruiming 

daarvan. De bewoner doet een beroep op 

verjaring.  

— ‘Volgens vaste rechtspraak wordt de 

inrichting van een strook grond als tuin in de 

regel niet beschouwd als een daad van 

inbezitneming. Het plaatsen van een 

scheidingsmuur kan over het algemeen wel 

worden beschouwd als een daad van 

inbezitneming’- r.o. 4.3. 

— Er blijkt een transportakte te zijn uit 1934 die 

destijds eiste dat de strook grond als voortuin 

moest worden ingericht volgens de eisen van de 

gemeente. Daar is aan voldaan. De Rb merkt dit 

aan als houderschap en dus geen sprake van 

verjaring. 

— Was de bewoner dan niet bezitter te goeder 

trouw? Nee, want de bewoner was bekend met 

de transportakte uit 1934 en daaruit had ie 

kunnen afleiden dat ie houder was en geen 

bezitter van de gemeentegrond in kwestie. 

— Ga dus desnoods bijna 100 jaar terug in de 

tijd bij kadastrale recherche, opdat je de feiten en 

omstandigheden in kaart hebt gebracht – evl. 
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Rb NH: 25 augustus 2021, Velsen, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:7216 

— Gemeente Velsen is eisende partij. 

— Verkrijgende verjaring te kwader trouw van 

een perceel (gemeente)grond - artikel 3:105 BW. 

— Eis van gemeente tot schadevergoeding uit 

onrechtmatige daad - artikel 6:103 BW 

toegewezen. 

— Onnozelheid kan geen titel van levering zijn: 

‘Voor het verkrijgen van een perceel grond is 

namelijk meer nodig dan feitelijk toegang krijgen 

tot dat perceel en de indruk hebben dat het 

perceel bij de te koop aangeboden woning en 

garage hoort’- r.o. 5.6. 

— Ook geen sprake van verjaring te goeder 

trouw, want uit de aktes van levering en 

erfpachtuitgifte blijkt duidelijk dat betrokkene 

geen eigenaar van de betwiste gemeentegrond is 

geworden: 

o het oppervlakte is daarvoor veel te groot, 

o er waren tekeningen bij de aktes, 

o een te vestigen erfdienstbaarheid zit bezit in 

de weg. 

— Wel sprake van bevrijdende verjaring.  

— De betwiste gemeentegrond behoort tot 

Natura 2000 gebied en heeft dus nog steeds een 

publieke functie. Maar ja, niet is gebleken dat na 

het bezitsverlies medio 1988 de grond nog werd 

benut voor publieke doeleinden. En dan hangt 

het af van de feitelijke machtsuitoefening door 

gedaagde of Velsen inderdaad het bezit van de 

grond is verloren. 

— Een parkeerplaats gebruiken is geen bezit. 

— Een hek plaats je niet om andermans 

eigendom, maar om je eigen bezit te beschermen 

– r.o. 5.15. 

— Eigen bezitsdaden door gemeente Velsen 

vindt de Rb ongeloofwaardig, zoals het over een 

hekwerk van 120 cm hoog stappen of door een 

heg heen gaan om onderhoud te verrichten op 

een perceel, terwijl je daar groot materieel voor 

nodig hebt – r.o. 5.15. Zijn die daden wel verricht, 

leg het dan vast als bewijs, bijvoorbeeld door het 

nemen van foto’s en/of een getuigenverklaring – 

evl. 

— Geen bewijs van gemeente Velsen dat er 

sprake zou zijn van houderschap in plaats van 

bezit, met uitzondering van het pad, omdat daar 

een erfdienstbaarheid is gevestigd en de 

parkeerplaats. 

— Rb gaat uit van kwade trouw tav de inbezit-

neming omdat goede trouw ontbreekt. En dus 

heeft gedaagde onrechtmatig jegens de 

gemeente Velsen gehandeld. En dan kan 

inderdaad schadevergoeding in natura worden 

gevorderd en toegewezen. 

— Waarom de schadevergoeding in natura 

wordt toegewezen, motiveert de Rb niet. 

— Is de vordering tot schadevergoeding niet ook 

al verjaard? Nee, want die verjaringstermijn 

begint te lopen op het moment dat het 

eigendomsverlies plaatsvindt + de gemeente 

kennis droeg van de schade. En de wetenschap 

van de gemeente Velsen ontstond pas op het 

moment dat de gemachtigde van gedaagde in 

een brief aangaf dat er verjaring was opgetreden 

(van de grond). En nadien tijdige stuiting.    

 
Hof Den Bosch: 31 augustus 2021, boom nr. 5, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:2703 

— Burenruzie over 1 boom die < 2 meter vanaf 

de erfgrens staat én hoger zijn dan 2 meter. 

— Belang van getuigenverklaringen en positie 

van partijgetuige: ‘De getuige van [geïntimeerde] 

moet buiten beschouwing worden gelaten, 

omdat die tegenstrijdigheden en onwaarheden 

bevat. Bovendien wordt verklaring van de 

partijgetuige [geïntimeerde] niet ondersteund 

door ander bewijs, zodat de verklaring van 

[geïntimeerde] geen tegenbewijs kan leveren, 

aldus [appellanten]’- r.o. 7.10.1. 

— Vage verklaringen, zoals “het is goed zo” 

kunnen enorme misverstanden veroorzaken. Leg 

zaken dus expliciet en schriftelijk vast, opdat je 

daar later geen gedoe over krijgt – evl. 
 

Rb Noord NL: 1 september 2021, Oude Dijk, 

ECLI:NL:RBNNE:2021:4916 

— Gemeente Westerkwartier. 

— Eigenaar van (onder)grond waarop een 

openbare weg ligt, sluit deze in 2011 af. Omwo-

nenden zijn daar niet blij mee: het moet 

openbare weg blijven. 

— Artikel 4 lid 1 aanhef en onder I Wegenwet. 

— Gemeente zet de weg (weer?) op het 

ontwerp van de wegenlegger in 2016. Eigenaar 
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dient zienswijze in. 

— Gemeente stelt dat eigenaar zijn particuliere 

onderhoudsplicht niet nakomt - artikel 50 

Wegenwet en steggelt daar met betrokkene over 

tussen 2017-2019. 

— De gemeente stelt ook dat de eigenaar 

onrechtmatig jegens de gemeente handelt, 

omdat hij de gemeente door niet nakoming 

blootstelt aan civielrechtelijke aansprakelijkheid 

op grond van artikel 6:174 BW, maar ook meer in 

algemene zin verhindert dat de gemeente een op 

haar rustende zorgplicht kan nakomen.  

— Rb volgt AB RvS. Aangezien de AB RvS al 

heeft bepaald dat er sprake is van een openbare 

weg, volgt de Rb deze conclusie. 

— Welk perceel? Als dat onduidelijk is, dan flink 

kadastrale recherche doen, om misverstanden te 

voorkomen – r.o. 6.6. 

— Tweewegenleer: had de gemeente de 

eigenaar via publiekrechtelijke weg moeten 

benaderen? Zie het Windmill arrest. Nou, dan 

moet je kijken of de publiekrechtelijke regeling in 

kwestie, de Wegenwet, daar iets over zegt en dat 

doet deze wet niet.  

— Is er sprake van onaanvaardbare 

doorkruising? Nou, de Wegenwet biedt geen 

mogelijkheid. Misschien de APV. Maar, in deze 

kwestie gaat het om méér dan het versperren van 

de weg (APV), want om de onderhoudsplicht van 

de openbare weg. De APV valt daarom ook af. Dat 

de APV eerder tegen de eigenaar is ingezet, ging 

over andere zaken dan de onderhoudsplicht. 

— In casu was het niet de gemeente die de weg 

heeft bestemd als openbare weg, de weg is door 

verjaring een openbare weg geworden - zo 

bepaalde de AB RvS.  

— En de consequentie is dat als een weg op een 

particulier perceel ligt (deels of geheel), dan is de 

eigenaar van het perceel in beginsel 

verantwoordelijk voor het onderhoud van dit 

gedeelte van de openbare weg. En niet de 

gemeente.  

— Kan die particuliere onderhoudsplicht ook 

weer door verjaring teniet gaan? Zie artikel 23 

Wegenwet. Nou, dan moet je eerst kijken 

wanneer de weg openbaar werd en dan er 20 jaar 

ontbrekend onderhoud bij optellen. Dat moment 

kan de Rb niet vaststellen en daarmee dus ook 

niet of de verjaringstermijn is voltooid.  

— Een belangrijke uitspraak over de 

wegenlegger en de onderhoudsplicht van de 

openbare weg.  
 

Hof Den Haag: 7 september 2021, woonark Oude 

Wetering, ECLI:NL:GHDHA:2021:1609 

— De zaak gaat om de vraag of de voormalig 

eigenaar van een woonark door verjaring 

eigenaar is geworden van het perceel water 

onder deze woonark. Volgens de Rb was dat niet 

zo.  

— De rechtbank geeft een verklaring voor recht 

van deze strekking en veroordeelt Arenborg als 

opvolgend eigenaar tot verwijdering van de 

woonark. 

— Arenborg is vastgoed-eigenaar en koopt in 

2017 een woonark van handelaar IVV. IVV op zijn 

beurt had de woonark gekocht van een particulier 

die er tussen 1962 en 2016 op had gewoond. 

— De particuliere eigenaar van de woonark 

heeft op enig moment een drijvende schuur 

gebouwd die bij zijn woonark kwam liggen. 

— In de jaren dat de particuliere eigenaar van 

de woonark daar woonde, verkocht toenmalig 

waterschap de Googer Polder het water onder de 

woonark door aan waterschap de Oude Veenen 

en die verkocht het water weer door in 1984 aan 

meneer V. Meneer V verkocht het water in 2003 

door aan meneer G (geïntimeerde). 

— Uiteindelijk stonden Arenborg en meneer G 

dus tegenover elkaar. Meneer G stelt dat ie nog 

steeds rechtmatig eigenaar is van het water 

waarin de woonark illegaal ligt. Arenborg stelt dat 

het water door verjaring in eigendom is gekomen 

bij een van zijn rechtsvoorgangers, de particulier 

die daar lange tijd heeft gewoond.  

— In 2019 verkocht Arenborg de woonark weer 

terug aan handelaar IVV. IVV blijkt ook eigenaar 

te zijn van het dijkperceel dat aan het water 
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grenst. Ook dat heeft IVV van Arenborg gekocht. 

— De Rb oordeelde in zijn eindvonnis dat de 

particuliere eigenaar van de woonark (ooit) heeft 

gevraagd om zijn deel van het waterperceel te 

mogen kopen. Dat verdraagt zich niet met een 

eigendomspretentie.  

— De Rb merkt het koopverzoek aan als een 

stilzwijgende bruikleenovereenkomst met de 

eigenaar van het water. Het zit dus precies 

andersom dan de huidige eigenaren van de 

woonark willen doen voorkomen.  

— Koopverzoeken kunnen dus erg belangrijk 

zijn in een dossier. Vernietig deze dus niet te 

vroeg en zet ze op de uitzonderingslijst, zie de 

Archiefwet – evl. 

— ‘Weliswaar oefende [eigenaar woonark] de 

feitelijke macht uit over het 

waterperceelsgedeelte waarin zijn woonark lag, 

maar hij kan dit evengoed hebben gedaan voor 

de eigenaar van het waterperceel (thans 

[geïntimeerde 1]) als voor zichzelf.’  

— De drijvende schuur is onvoldoende voor 

bezit, nu er geen aanwijzing zijn dat de schuur 

gevolgen had voor de reeds bestaande feitelijke 

machtsuitoefening over het water door de 

particuliere eigenaar van de woonark. En dat 

geldt ook voor het regelmatig opruimen van 

drijfvuil en het meebetalen aan het uitbaggeren 

door Rijnland.  

— Geen bezit maar houderschap van een 

perceel water. Dus geen verjaring, ook niet voor 

de rechtsopvolgers van de woonark. 

— Het Hof merkt op dat er ook geen leverings-

handeling jegens de rechtsopvolgers heeft plaats-

gevonden, ten aanzien van het waterperceels-

gedeelte: ‘Bij notariële akten is immers steeds 

slechts de woonark in eigendom overgedragen 

(en niet meer dan dat).’ Het lijkt erop dat het Hof 

ook dat gegeven van belang vind, omdat ook 

daaruit geen bezitspretentie noch verjaring blijkt. 

Dus: ook zaken die niet in bepaalde aktes staan, 

kunnen van belang zijn.  

— Getuigenverklaringen gaven de doorslag ten 

aanzien van de gebruiksgeschiedenis en de 

overige feiten en omstandigheden. Zorg dat je 

daar niet van afhankelijk wordt en leg zaken vast, 

óók door middel van telefoon- en 

gespreksnotities. Één losse opmerking kan een 

dossier doen kantelen. Heb je die opmerking 

nooit genoteerd, dan kan je dus het haasje zijn. 

— In 2017 was pas sprake van onrechtmatig 

handelen en pas op dat moment begon de 

verjaringstermijn te lopen, vindt het Hof. En die is 

dus nog lang niet voltooid. Waar het jaar 2017 

vandaan komt, weet ik niet precies. Ik zie in de 

feiten dat in dat jaar Arenborg eigenaar werd van 

de woonark - evl.  

— En het Hof hecht aan duidelijkheid, compleet 

met onderstreping: ‘Met deze uitspraak hoopt 

het hof duidelijk gemaakt te hebben dat niemand 

anders dan [geïntimeerde 1] als eigenaar mag 

bepalen wie het waterperceelsgedeelte [adres 2] 

mag gebruiken. Arenborg c.s. (en hun mogelijke 

rechtsopvolgers) mogen dit dus niet gebruiken.’ 

— Ontruiming woonboot gelast, uitvoerbaar bij 

voorraad. 
 

Rb Overijssel: 8 september 2021, 

parterrewoning met voetmuur, 

ECLI:NL:RBOVE:2021:3541 

— Gemeente Leidschendam-Voorburg. 

— Voetmuur op gemeentegrond bakent 

particuliere tuin af. Was een eis in een 

transportakte uit 1934. 

— ‘Volgens vaste rechtspraak wordt de 

inrichting van een strook grond als tuin in de 

regel niet beschouwd als een daad van 

inbezitneming. Het plaatsen van een 

scheidingsmuur kan over het algemeen wel 

worden beschouwd als een daad van 

inbezitneming.’ 

— De voetmuur moest worden geplaatst 

vanwege een eis van de gemeente. Dat is geen 

daad van inbezitneming, maar houderschap: de 

gemeente gaf de gemeentegrond in gebruik. En 

dat houderschap duurt voort tot op de dag van 

vandaag, ook rechtsopvolgers hebben de eis 

opgelegd gekregen. 

 
Rb Midden NL: 15 september 2021, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:4585 

— Eiser gebruikt grond van de buren 

(supermarkt met parkeerterrein).  

— Dat wist eiser toen hij het perceel kocht: de 

vragenlijst van de verkoper maakte daar melding 

van. 

— Eiser wil profiteren van bezitsdaden van zijn 
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rechtsvoorganger en stelt dat zijn 

rechtsvoorganger al in 1993 eigenaar van de 

grond zou zijn geworden, omdat toen de 

verjaringstermijn was voltooid. 

— En eiser stelt ook dat ie sinds mei 2018 de 

betrokken grond in bezit heeft. 

— Geen verjaring dubbelop. De Rb stelt dat 

eiser er niet vanuit mag gaan dat iedere 

rechtsopvolger van een verjaringsverkrijger óók 

een beroep kan doen op verjaring ex artikel 3:105 

BW: die stelling vindt geen steun in het recht – 

r.o. 4.3. 

— Levering eigendom verjaarde grond. Is de 

grond dan aan eiser geleverd door zijn rechtsvoor-

ganger? Dus: is er sprake van eigendomsover-

dracht in plaats van eigendomsovergang door 

verjaring? Dat zou kunnen, maar eiser heeft zulks 

niet verklaard. En de Rb vult dat niet voor eiser 

aan en wijst die claim dus af – r.o. 4.4. 

— Kan de kadastrale eigenaar (gedaagde) nog 

aanspraak maken op de betrokken grond? Nee, 

want gedaagde is duidelijk zijn bezit verloren: de 

grond is exclusief bij eiser en zijn 

rechtsvoorganger in bezit genomen: 

o hek 

o herkenbare inrichting als oprit (ook voor 

gebruikers van de openbare weg) 

o gebruik door eiser en zijn rechtsvoorganger 

o toegankelijkheid vanaf de openbare weg 

maakt dat niet anders 

o ook niet relevant: dat de rechtsvoorgangers 

van eiser niet zelf het voormallige of huidige 

hekwerk zouden hebben geplaatst – r.o. 4.6. 

— De Rb gaat dus in drie stappen door het 

leerstuk van de verjaring: 

o Stap 1 is de opmerking dat een succesvol 

beroep doen op verjaring niet automatisch 

overgaat op een nieuwe eigenaar. Als er al 

een verjaringsverkrijger is, waarom zou je dan 

opnieuw een beroep doen op verjaring jegens 

de (voormalige) kadastrale eigenaar? Dat 

slaat nergens op, want van wie heb je dan 

grond in bezit genomen? Niet van de 

(voormalige) kadastrale eigenaar, want 

daarvan heb je immers al gesteld dat deze 

zijn of haar eigendom al is verloren aan je 

rechtsvoorganger. Dit is dus een 

wetstechnisch argument van de Rb. 

o In stap 2 geeft de Rb aan dat je als 

rechtsopvolger wel kunt profiteren van 

andermans verjaring, maar dan moet je dat 

wel stellen en bewijzen. Doe je dat niet, dan 

vult de Rb dat niet ambtshalve aan. De Rb 

beweegt wat dat betreft niet bepaald ‘mee’ 

met eiser. Dit is een bewijsrechtelijk 

argument van de Rb. 

o Stap 3 is de conclusie dat inbezitneming door 

een rechtsvoorganger kan worden voortgezet 

door een rechtsopvolger en dat de 

rechtsopvolger dus verjaring kan claimen. En 

dat was in casu aan de orde. Dit is een 

inhoudelijk argument van de Rb. 

— Pas bij stap 3 was sprake van verjaring. 

— Dit is de conclusie die rechtspraak.nl er aan 

verbond: ‘De eigendomsverkrijging door 

extinctieve verjaring op grond van artikel 3:105 

lid 1 BW werkt van rechtswege en werkt daarmee 

op het moment dat de verjaring is voltooid ten 

gunste van de partij die op dat moment bezitter 

is.’ 

— Interessante uitspraak, gelet op de 

redenering van de Rb. 

 
Hof Amsterdam: 21 september 2021, 

coniferenhaag, ECLI:NL:GHAMS:2021:3084 

— Burenruzie en Burenrecht. 

— Kantonrechter is wezen kijken: descente. 

— Wettelijk vermoeden van artikel 5:36 BW 

weerlegd door grensreconstructie. 

— In de tuin waren twee ijzeren buizen van het 

Kadaster waar te nemen, die de eigendomsgrens 

aangeven. De stammen van de coniferenhaag 

blijken op eigen grond te staan. Dan is de haag 

die (ook) dient als erfafscheiding niet mandelig.  

— Een waarneming van de Kantonrechter 

tijdens een descente kan je niet bestrijden door 

te zeggen ‘dat het niet zo is’ – r.o. 3.7. Je moet de 

weerlegging wel voorzien van feiten – evl. 

— Een grensreconstructie uit 2016 is veel 

gedetailleerder en nauwkeuriger dan een 

tekening uit 1979 en een fragment uit een akte 

van ruilverkaveling van 1985.  

— Voor verjaring is meer nodig dan gebruik, 
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onderhoud en het plaatsen van de camper grote 

delen van het jaar. Da’s allemaal geen bezit. 

— Als iets aannemelijk is, dan moet je als 

deskundige wel aangeven waarom dat zo is.  
 

Hof Amsterdam: 21 september 2021, 

ECLI:NL:GHAMS:2021:3122 

— Burenruzie over erfdienstbaarheid van weg.  

— Burenrecht.  

— Rb hield in 2019 descente ter plekke. 

— Uitleg notariële akte waarbij 

erfdienstbaarheid is gevestigd: bestudeer de tekst 

en de tekening om te weten waar de 

erfdienstbaarheid nou precies betrekking op 

heeft. Dat is een objectieve maatstaf en die is 

nodig, omdat ook derden daar op moeten kunnen 

afgaan. In casu op het hele pad. Daarom is er ook 

geen plaats voor speculaties dat de 

erfdienstbaarheid net zo goed slechts een deel 

van het pad zou kunnen betreffen.  

— Voor achteruitrijden is manoeuvreerruimte 

nodig en dus mag je geen obstakels op het pad 

plaatsen, noch daar parkeren.  

— Een eigenaar moet voor een correcte 

afwatering zorgdragen. In casu was dat niet het 

geval en dat leidde tot verzakking van het pad, op 

conto van appellante. Die moet daarom herstel 

van de verzakking voor haar rekening nemen. 

— Grensoverschrijdend bouwwerk moet 

verwijderd worden. 
 

Hof Amsterdam: 28 september 2021, 

Nauernasche Vaart, ECLI:NL:GHAMS:2021:3134 

— Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHSK) versus onderneming.  

— Artikel 5:40 BW. 

— Gebruik van een waterperceel door een 

bedrijf met schepen en drijvend materieel, 

waarvoor het HHSK betaling verlangt à € 

5.400/jaar en ook huurovereenkomst sluiten.  

— Onderneming weigert huurovereenkomst, 

maar blijft het waterperceel wel gebruiken. HHNK 

sommeert ontruiming.  

— De onderneming doet beroep op 

erfdienstbaarheid, door verjaring ontstaan. 

— Ook een openbaar vaarwater als deze vaart 

kan gebruikers kennen die niet op een normale 

Luchtfoto Nauernasche 

Vaart 
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manier zo’n vaart gebruiken. Onder bijzonder 

gebruik vallen ook het blijvend innemen van 

ligplaatsen door schepen en drijvend materieel: 

da’s bijzonder gebruik van het desbetreffende 

waterperceel en daar heb je toestemming voor 

nodig van de eigenaar van de vaart, want die 

hoeft dat niet zo maar te dulden.  

— Aan toestemming kan HHSK als eigenaar 

voorwaarden verbinden, zoals het betalen van 

een vergoeding.  

— Artikel 5:40 BW bevat slechts een beperkt 

gebruiksrecht voor eigenaren en het huidige 

gebruik van de onderneming valt daar niet onder.  

— Geen sprake van bezit door de onderneming, 

dus ook niet van verjaring. Wel jammer dat het 

Hof niet uitlegt waarom er nou geen sprake is van 

bezit – evl. 

— De hoogte van de huurprijs die HHSK in 

rekening wil brengen is redelijk en marktconform. 

Deze is gebaseerd op een taxatie.  

— Als de onderneming de huurprijs te hoog 

vindt, dan had deze met een tegentaxatie moeten 

komen, maar dat heeft de onderneming niet 

gedaan.  

— Hof ziet geen reden om voor de huurprijs aan 

te sluiten bij de tarieven voor havengeld, 

aangezien havengeld een ander doel dient dan de 

vergoeding voor het bijzonder gebruik van een 

waterperceel.  

— Onderneming heeft het waterperceel 

inmiddels ontruimd, maar moet wel 

schadevergoeding betalen aan HHSK: er is immers 

sprake (geweeste) van onrechtmatig gebruik door 

de onderneming, vanaf het moment dat HHSK 

een huurovereenkomst wilde laten ingaan (= 1 

januari 2017). Over de periode van 1 januari 2017 

tot en met (neem ik aan - evl) datum van 

ontruiming moet de onderneming alsnog 

€ 450/maand als schadevergoeding betalen.  

— Ook moet de onderneming de proces- en 

buitengerechtelijke kosten, van HHSK en 

voorafgaand aan de dagvaarding, betalen. 

— De eis dat de onderneming het waterperceel 

blijvend ontruimd moet houden, wordt 

toegewezen. 
 

Hof AL: 28 september 2021, ontoegankelijke 

verjaring, ECLI:NL:GHARL:2021:9124 

— Burenruzie. 

— Toegankelijkheid van de eigenaar tot eigen 

grond is van belang, want dan ligt het niet voor 

de hand om de eigenaar van het buurperceel als 

bezitter aan te merken, dan is er immers geen 

sprake van exclusief bezit bij een ander dan de 

eigenaar.  

— ‘Omgekeerd is het echter geen 

doorslaggevend argument om die conclusie wel 

te trekken als de strook vanaf de grond van de 

eigenaar niet toegankelijk is geweest.’ – r.o. 3.5.  

— Een nabuur profiteert niet automatisch van 

handelingen van een eigenaar, waarmee een 

eigenaar zichzelf lijkt te ontdoen van bezit – 

bijvoorbeeld door een feitelijke, bebouwde 

begrenzing laten ontstaan die niet overeenkomt 

met de kadastrale erfgrens. Dat leidt echter nog 

niet tot inbezitneming door de nabuur.  

— Dat is ook niet het geval als de nabuur zijn 

tuin overeenkomstig die begrenzing, 

onbelemmerd door zijn buren (die eigenaar zijn), 

heeft ingericht, gebruikt en onderhouden. Dat is 

zelfs niet het geval als de nabuur daarbij te 

goeder trouw heeft gehandeld. 

— Het Hof legt dus sterk de nadruk op het feit 

dat een eigenaar eigen grond niet kan degraderen 

tot res nullius, klaar om in bezit te worden 

genomen door een derde, zoals een nabuur – 

bijvoorbeeld door  

o voor zichzelf ontoegankelijkheid tot eigen 

grond te realiseren, 

o gebruik van derden niet tegen te gaan of  

o juist toegankelijkheid voor een derde 

mogelijk maken.  

— Dergelijke ‘verwaarlozing’ door een eigenaar 

betekent niet automatisch dat een nabuur, die de 

grond dan wel gebruikt, bezitter wordt. Deze 

uitspraak vult daarmee artikel 3:117 BW streng in 

en veronderstelt dat een eigenaar zijn of haar 

bezit niet zo maar zal of zelfs kan prijsgeven. Een 

onroerende zaak heeft altijd een bezitter, stelt 

artikel 5:24 BW, desnoods de Staat.  

— Verwaarlozing door de kadastrale eigenaar is 

dus niet spiegelbeeldig aan inbezitneming door 

een ander, zoals in casu de nabuur. Het zijn geen 

twee zijden van één medaille. Een eigenaar kan 

eigenlijk niet een ander het bezit bezorgen, die 

ander moet zelf de grond in bezit némen.  

— En daarmee benadrukt het Hof dat bezitspre-

tentie moet worden onderbouwd door eigen 
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acties, niet door te profiteren van verwaarlozing 

door de eigenaar. En die acties moeten ook 

kenbaar zijn voor de kadastrale eigenaar – het 

Hof noemt dat in r.o. 3.4 openbaar en 

ondubbelzinnig bezit en in r.o. 3.8 zich naar 

buiten toe kenbare wijze als bezitter te 

manifesteren.  

— Wederom een hele strenge uitleg van het 

begrip bezit voor lieden die menen door verjaring 

de eigendom te hebben verworven. 

— Het is dus zaak om als kadastrale eigenaar – 

zoals een overheid – na te gaan waarom er 

mogelijk sprake is van ontoegankelijkheid of 

verwaarlozing van grond die derden gebruiken. 

Welke motieven speelden een rol in de 

‘verwaarlozing’? En daarnaast moet je ook bezien 

of er inderdaad eigen acties zijn verricht door 

degene die bezitspretentie heeft, waarmee 

sprake is van inbezitneming. En die eigen acties 

moesten kenbaar zijn bij de kadastrale eigenaar. 

— De redenering Jij keek er niet naar om en dus 

heb ik het maar in gebruik genomen en daarom 

kan ik nu met succes een beroep doen op 

verjaring, gaat dus niet op, vindt het Hof.  
 

Hof Den Haag: 28 september 2021, woonark 

Kaag en Braassem, ECLI:NL:GHDHA:2021:1741 

— Kan een woonark door verjaring de 

eigendom van het waterperceel verwerven? Nou, 

dan moet er sprake zijn van bezit.  

— Afmeren. Een woonark ergens afmeren 

zonder privaatrechtelijke titel betekent niet 

zonder meer dat de eigenaar van de afgemeerde 

woonark eigendomspretentie heeft, met 

uitsluiting van de eigenaar van het waterperceel. 

Dat moet je met feiten onderbouwen en daar is in 

deze zaak geen sprake van. 

— Steiger. Een steiger bouwen en de walkant 

onderhouden is geen eigendomspretentie. Da’s 

veeleer nodig voor het afmeren en duidt er niet 

op dat het waterperceel in bezit wordt genomen.  

— Al diverse zaken geregeld. Bovendien: de 

voorgangers van de huidige eigenaar van de 

woonark hadden een ligplaatsvergunning én een 

huurovereenkomst met de eigenaar van de 

oevergrond. Da’s allemaal houderschap. 

— En niet valt uit te sluiten dat de huurover-

eenkomst van de oevergrond ook invloed had op 

het water: dat men meende op grond van die 

huurovereenkomst ook gerechtigd was om het 

waterperceel te gebruiken – de Rb past hier het 

koppelingsbeginsel toe. 

— Doorkruisings- of tweewegenleer. De 

gemeente als eigenaar van het water staat in 

beginsel vrij om zich te beroepen op haar positie 

als eigenaar van het water. En kan de daaraan 

verbonden rechten gewoon uitoefenen. Maar, die 

bevoegdheid is niet onbeperkt.  

— Algemeen gebruik niet tegenhouden als 

eigenaar. Er zijn openbare zaken met een 

publieke bestemming, zoals wegen en openbae 

wateren. Dan geldt immers dat de 

rechthebbende (= de overheid) het gebruik van 

een dergelijke zaak door anderen moet dulden, 

omdat daar een publieke bestemming op rust. 

Dan mag je dat gebruik niet onderwerpen aan 

privaatrechtelijke voorwaarden.  

— Wel bijzonder gebruik tegenhouden. Het 

aanmeren van een woonark in openbaar 

vaarwater is een vorm van bijzonder gebruik dat 

de eigenaar van het water niet behoort te dulden. 

Dergelijk gebruik legt immers een bijzonder 

beslag op de openbare zaak en dan mag de 

eigenaar optreden, voor zover geen publiek-

rechtelijke regeling onaanvaardbaar wordt 

doorkruist én geen sprake is van misbruik van 

bevoegdheid.  

— Vergelijkbaar resultaat. Kan de overheid 

namelijk via een publiekrechtelijke regeling een 

vergelijkbaar resultaat bereiken, dan is dat een 

belangrijke aanwijzing dat er geen plaats is voor 

de privaatrechtelijke weg.  

— In casu wil de gemeente via 

privaatrechtelijke weg publiekrechtelijke 

belangen behartigen, zoals voorkomen dat de 

woonark onder het overgangsrecht valt en moet 

worden gedoogd, ondanks wegbestemmen. En 

dat deugt niet. Dus: misbruik van bevoegdheid 

door de gemeente.  

 
Rb Gelderland: 29 september 2021, Plavei, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:4877 

— Verkochte huurwoning blijkt ook 

onverkochte grond te gebruiken.  

— Woningbouwvereniging als eisende partij. 

— Start verjaringstermijn. 

— Lengte ontruimingstermijn.  

— Belang van aanwezigheid van een koper bij 
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aanwijs: nadien geen sprake van goede trouw 

inzake de ligging van de grens en bezitspretentie.  

— Geschil tussen wooncorporatie Plavei en 

achterbuur over gebruik van grond van de woon-

corporatie door de achterbuur.  

— De achterbuur gebruikt de strook grond voor 

het houden van honden. De achterbuur was 

huurder en heeft in 2000 zijn huurhuis van een 

rechtsvoorganger van Plavei gekocht. De situatie 

kwam pas aan het licht bij nieuwbouwplannen 

van Plavei. 

— Het gebruik zou al tijdens de verhuurfase zijn 

begonnen, volgens de achterbuur al door vorige 

bewoners sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw.  

— De splitsing van de grond vanwege de 

verkoop van de huurwoning zou op onjuiste wijze 

hebben plaatsgevonden, volgens de achterbuur.  

— En als de splitsing wel geldig is, doet de 

achterbuur een beroep op verjaring te goeder 

trouw en anders zonder goede trouw.  

— Rb vindt dat de periode van gebruik tijdens 

de huur per definitie houderschap is: ‘De huurder 

van een goed houdt dat goed per definitie voor 

een ander’ – r.o. 4.4. Tot de datum van verkoop 

was er dus geen sprake van bezit en kon ook de 

verjaringstermijn pas bij aankoop beginnen. 

— Bij de levering was de splitsing nog niet vol-

trokken: geen aanwijs geweest aan het Kadaster. 

De aanwijs gebeurde pas ruim een half jaar later, 

op 9 juli 2001. De leveringsakte bevatte geen 

nadere omschrijving van de grenzen of 

oppervlakte van het verkochte perceel. Er zat ook 

geen kaart of tekening bij.  

— Er gebeurde iets vreemds na de inschrijving 

van de leveringsakte: het Kadaster stuurt de 

achterbuur een brief dat ie voor ½ eigenaar is 

geworden van perceel X (samen met partner 

100%), maar het was voor alle betrokkenen 

duidelijk dat dat niet klopte, want perceel X was 

een groot perceel waarop méér woningen lagen 

dan alleen de verkochte.  

— Daarom concludeert de Rb dat op basis van 

deze brief van het Kadaster de achterbuur niet 

zonder meer eigenaar is geworden van de 

betwiste grond: ‘Uit deze brief blijkt immers niet 

of de strook grond onderdeel van het geleverde 

uitmaakte, ook niet in combinatie met de 

leveringsakte’ – r.o. 4.6. 

— De achterbuur en zijn toenmalige partner 

ontkennen aanwezig te zijn geweest bij de 

aanwijs. De Rb gaat daar niet in mee, aangezien 

het relaas van bevindingen de namen van beiden 

wel vermeldt en de medewerker van het Kadaster 

geen belang heeft om in strijd met de waarheid te 

verklaren dat zij bij de aanwijs aanwezig waren en 

akkoord zijn gegaan met de vastgestelde grenzen.  

— Ook hecht de Rb waarde aan het feit dat de 

geboortedata van betrokkenen vermeldt (die 

stonden vermoedelijk al in de leveringsakte – evl). 

— De achterbuur had beter moeten opletten bij 

de aanwijs én zich op dat moment op zijn bezit 

moeten beroepen, vindt de Rb: ‘Indien 

[achterbuur] zich als eigenaar of bezitter van de 

strook grond beschouwde, dan had het op zijn 

weg gelegen om bij de medewerker van het 

Kadaster aan te geven hoe de grens wat hem 

betreft liep. Indien [achterbuur] de medewerker 

van het Kadaster zijn gang heeft laten gaan bij het 

vaststellen van de erfgrenzen heeft [achterbuur] 

zich op 9 juli 2001, naar verkeersopvattingen 

beoordeeld, niet gedragen als iemand die een 

zaak voor zichzelf houdt’ – r.o. 4.11. 

— Áls er al sprake was van bezit, dan startte de 

verjaringstermijn dus op zijn vroegst op 9 juli 

2001, de datum van de aanwijs. De startdatum 

van bezitsverlies van Plavei schoof de Rb dus nog 

verder op, van de datum van de leveringsakte 

naar de aanwijs, een half jaar later. En vanwege 

de aanwijs, is de achterbuur niet te goeder trouw 

– r.o. 4.16. De verjaringstermijn van 20 jaar is nog 

niet voltooid.  

— Ontruimingstermijn van 14 dagen is erg kort. 

De Rb stelt deze op 6 maanden na betekenis van 

het vonnis – r.o. 4.22. 

— Dit is het eerste vonnis dat ik tegenkom 

waarin een wooncorporatie eisende partij is bij 

een beroep op verjaring (tegen een voormalige 

huurder). 
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— Wel vreemd dat Plavei naar aanleiding van 

de aanwijs niet in actie kwam en dus nog vele 

jaren het gebruik liet voortduren. Plavei had 

nadat men vanwege de aanwijs wist van het 

gebruik, dit meteen moeten legaliseren 

(huurovereenkomst of zoiets) óf ontruimen.  

— Ook opmerkelijk is dat de Rb helemaal geen 

aandacht besteedt aan de uitspraak van het 

Bronbeekarrest (HR: 4 september 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:2463). Betekent dat, dat dit 

arrest echt in de vergetelheid is geraakt? 

 
Hof AL: 5 oktober 2021, dakterras, 

ECLI:NL:GHARL:2021:9310 

— Verjaring te goeder trouw van 

erfdienstbaarheid tot uitzicht. 

— Burenruzie over gesplitste percelen. Het 

dakterras van Buur A ligt deels op het pand van 

Buur B. In het pand van Buur B is een winkel. 

— Bij de verkoop van de woning met dakterras 

in 1998 behield de verkoper zelf het pand waarop 

het dakterras gedeeltelijk lag. Partijen spraken af 

dat de bestaande toestand (o.a. inankering en 

overbouw) werd vastgelegd in een 

erfdienstbaarheid. 

— In 2012 hebben partijen nog samen 

afgesproken dat de airco van Buur B op zijn dak 

zou zakken, opdat deze nog maar 50 cm zou 

uitsteken op het dak. Dat zou geen wijziging 

brengen in het (recht van) uitzicht zoals genoemd 

bij de verkoop. De afspraak is niet notarieel 

vastgelegd, terwijl dat wel was afgesproken. 

—  Is het recht van erfdienstbaarheid van 

uitzicht ten behoeve van Buur A rechtsgeldig 

gevestigd?  Nou, niet in de leveringsakte. Immers, 

Buur B was als eigenaar van het pand onder het 

dakterras niet betrokken bij de verkoop van de 

woning met dakterras aan buurvrouw A. De 

verkoop werd gedaan door de vrouw van Buur B, 

die eigenaresse was het verkochte aan Buur A. 

Buur B was hooguit als echtgenoot van de 

eigenaresse betrokken, maar niet als eigenaar 

van het buurpand – r.o. 4.3. 

— Is het recht van erfdienstbaarheid ten 

behoeve van [appellante] dan ontstaan door 

verjaring?  Ja, dat is aan de orde. Het Hof pakt de 

koopovereenkomst er bij en beziet alle feiten. En 

komt tot de conclusie dat het de bedoeling was 

van alle partijen, zowel Buur A, als Buur B en de 

echtgenote van Buur B die verkoper was aan Buur 

A, dat er een erfdienstbaarheid van uitzicht 

moest worden gevestigd. Dat bleek uit  

o de koopovereenkomst 

o de leveringsakte,   

o de afspraken over de airco in 2012, 

o de betrokkenheid van Buur B bij de verkoop 

aan Buur A 

o ontbreken van enige stuiting van een 

verjaringstermijn als gevolg van bezitsverlies 

door Buur B en 

o goede trouw bij Buur A. 

— De verkoop aan Buur A was in 1998. Het Hof 

stelt in r.o. 4.6 dat de verjaring in 2008 daarom 

een feit was. Dus: verjaring ex artikel 3:99 BW. 

— Wat houdt dat recht van uitzicht concreet in? 

Het Hof zoekt eerst aansluiting bij artikel 5:73 

BW. ‘Volgens dat wetsartikel wordt de inhoud 

van de erfdienstbaarheid en de wijze van 

uitoefening allereerst bepaald door de akte van 

vestiging. Hiermee had de wetgever niet het oog 

op een erfdienstbaarheid die door verjaring is 

ontstaan, maar de inhoud van de in de openbare 

registers ingeschreven akte was wel mede-

bepalend voor de inhoud van de door 

[appellante] in bezit genomen erfdienstbaarheid.’ 

Nou, die inhoud bevat geen nadere omschrijving, 

dus gaat het Hof verder met de tweede volzin van 

artikel 5:73 BW: de wijze waarop het recht is 

uitgeoefend. En pas de Haviltex maatstaf toe. 

— Als je uitzicht hebt op het dak van 

onderbuurman B, dan geldt het recht van uitzicht 

dus op alles wat je vanuit het dakterras kan zien. 

De afspraken uit 2012 over de airco gingen uit 

van maximaal 50 cm boven het dak mogen 

uitsteken. En het hof hanteert daarom een 

algemene bovengrens van 50 cm: méér uitsteken 

is een inbreuk op het recht van uitzicht. Dus: ook 

zonnepanelen mag Buurman B op zijn dak 

plaatsen en houden, als die maar onder deze 

bovengrens van 50 cm blijven. De kerstbomen 

steken daar bovenuit, dus die mag Buur B niet 

meer plaatsen. 

— Opmerkelijk is de heldere taal van het Hof: 

verfrissend. 

 
Hof Den Bosch: 5 oktober 2021, vervuilde grond, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:3010 

— Verkoop van een huis met vervuilde grond.   

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:2463
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— Wat wist de koper en wat de verkoper? 

Mededelingsplicht en onderzoeksplicht. 

— Het Hof vindt dat de koper (appellant) heeft 

bewezen dat hij voor het sluiten van de 

koopovereenkomst niks wist van de vervuiling 

van de grond en ook dat de verkoper hem 

daarover niet heeft geïnformeerd. 

— Het bewijs levert de koper door 

getuigenverklaringen, inclusief van hemzelf. Dat 

maakt de koper tot partijgetuige ex artikel 164 lid 

1 Rv. De getuigenverklaringen zijn voldoende 

duidelijk en betrouwbaar.  

— De verkoper heeft de koper tijdens een 

eerste bezoek gewezen op een peilbuis en 

verklaarde dat deze was bestemd voor het peilen 

van het grondwater. Het Hof vindt dat uit deze 

mededeling de koper niet had hoeven begrijpen 

dat er sprake was van bodemverontreiniging of 

dat er reden was tot nader onderzoek. Evenzo 

geldt dat voor het overhandigen van 

documenten, zonder het belang daarvan daarbij 

te noemen.  

— ‘Wie vaak in de tuin komt en daar werkt 

(maaien, blad opruimen), ziet meer dan personen 

die (meermalen, kort) in de tuin komen voor een 

bezichtiging’ – r.o 9.4 sub (i). 

— Belangrijke zaken moet je niet terloops aan 

de orde stellen: ‘Het hof overweegt bij al het 

voorgaande dat mededelingen over een complex 

thema, zoals bodemverontreiniging, zich niet 

lenen voor een korte mededeling terloops tijdens 

een bezichtiging, of voor communicatie via een 

map die de verkoper overhandigt. Het ligt op de 

weg van de verkoper dergelijke mededelingen 

duidelijk te doen en vast te leggen in de 

koopovereenkomst of een ander duidelijk 

document. Dit geldt te meer omdat de koper bij 

gangbare werkzaamheden (graven, bouwen) een 

meldingsplicht kan hebben en omdat gangbare 

activiteiten in de tuin, zoals de aanleg van een 

moestuin, gevaarlijk kunnen zijn’ – r.o. 9.4 sub ( 

j). 

 
Rb Midden NL: 5 oktober 2021, paal en perk, 

ECLI:NL:RBMNE:2021:4758 

— Kort geding. 

— Burenruzie.  

— Tussen de percelen ligt een lang pad naar 

achteren, waar de achterburen en bezoekers van 

de tennisbanen gebruik van maken.  

— Eisers hebben een hek, paal en poort 

geplaatst, omdat er 5 keer is ingebroken. Deze 

moeten inbrekers afschrikken. De buren 

(gedaagden) willen dat de poort weggaat en 

stellen dat er sprake is van een buurtweg.  

— Van wie is dat pad eigenlijk? Kort 

gedingrechter loopt drie stellingen na: 

(a) Verjaring lijkt niet aannemelijk, omdat de 

enige bezitsdaden onderhoud zou zijn. Da’s 

onvoldoende. Het plaatsen van de poort is 

wel bezit, maar dat is te recent en daartegen 

wordt ook in deze procedure geprotesteerd. 

(b) Overbouw: geen sprake van. Het gaat hier 

niet om een situatie waarin niet eenvoudig of 

alleen tegen hoge kosten de situatie in oude 

staat kan worden hersteld.  

(c) Mandeligheid ook al niet: de benodigde 

rechtshandeling dat partijen dat notarieel 

laten vastleggen, is niet verricht. En er is ook 

geen schutting, heg of hek die op de grens 

staat: het gaat om een pad.  

— De rechter overweegt nog of het maar de 

vraag is of de gewenste poort (die weliswaar 

bijdraagt aan een gevoel van veiligheid van eisers) 

wel zo vervelend is voor de buren, maar ook of 

daar wel een omgevingsvergunning voor kan of 

zal worden afgegeven. En er zijn meer mensen bij 

het pad betrokken. Dus: het is veel meer dan een 

burenruzie tussen twee buren, aan weerszijden 

van het pad. 

— Lekker praktische uitspraak. 
 

Rb Gelderland: 6 oktober 2021, koopoptie 

erfpacht & onbekende eigenaren, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:5258 

— Tussenvonnis. 

— Exceptio plurium litis consortium: alle 

betrokken partijen dienen te worden gedagvaard.  

— 4 Onbekende eigenaren van twee percelen, 

waarvan er eentje in 1911 in erfpacht is 

uitgegeven. Alle eigenaren zijn nodig voor een 

processueel ondeelbare rechtsverhouding, 

waarbinnen een partij gebruik wil maken van een 

koopoptie uit 1911 van een erfpachtsrecht. 

— Intensief speurwerk leidde niet tot het 

opsporen van de 4 onbekende eigenaren of hun 

erfgenamen. Moet je dan toch overgaan tot 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4758
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openbare oproeping ex artikel 54 en verder Rv? 

Als je dat doet, dan  

o is de kans groot dat de betrokkenen 

inmiddels overleden zijn, 

o dat hun directe erfgenamen zich niet in de 

oproeping herkennen (immers, er heeft ook 

niemand gereageerd op de ruilverkaveling 

van 1977, toen dit ook al speelde) en 

o in het algemeen wordt slechts zeer beperkt 

aan een openbare oproeping gehoor 

gegeven. 

o Het gaat maar om een zeer gering bedrag. 

o Over de betrokken erfpacht wordt al heel 

lang geen canon geheven. 

Daarom vindt de Rb dat openbare oproeping niet 

hoeft en dat de onbekende eigenaren buiten spel 

mogen worden gezet: ze niet hoeven in te 

stemmen met de koopovereenkomst. 

— Rb vindt dat er sprake is van een situatie die 

vergelijkbaar is met verjaring. ‘Dit betekent dat 

de vordering strekkende tot een verklaring voor 

recht dat het perceel door gebruikmaking van de 

in de erfpachtakte van 31 oktober 1911 

opgenomen koopoptie rechtsgeldig is gekocht 

van de overige blooteigenaren, zal worden 

toegewezen’ – r.o. 5.12. 

— Mag je aan de Rb vragen om het vonnis in te 

schrijven, in plaats van een notariële akte, in zo’n 

situatie? Ja, dat mag in dit geval, vindt de Rb: 

‘Voorop staat dat artikel 3:300 lid 2 BW met 

terughoudendheid door de rechter dient te 

worden toegepast. De bepaling is bedoeld voor 

die situaties waarin één van partijen die 

gehouden is aan het opmaken van een akte 

medewerking te verlenen, weigert of niet in staat 

is om die medewerking te verlenen. In het 

onderhavige geval is sprake van 32 gedaagden die 

hun medewerking aan het opmaken van de 

leveringsakte dienen te verlenen. Voorts is nog 

sprake van vier blooteigenaren, of hun 

erfgenamen, van wie de identiteit onbekend en 

niet te achterhalen is. De rechtbank is van 

oordeel dat in deze situatie toepassing van artikel 

3:300 lid 2 BW in de rede ligt en zal de vordering 

daarom toewijzen.’ 

— Betekening van het vonnis aan de onbekende 

eigenaren hoeft nu ook niet meer.  
 

Rb Gelderland: 8 oktober 2021, paard en wagen, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:5333 

— Kort geding bij burenruzie. 

— In kort geding geen plaats voor de vraag of 

aan een van de partijen de gestelde 

erfdienstbaarheid toekomt. Dat is een taak voor 

de bodemrechter. In kort geding alleen bezien of 

er in de tussentijd een ordemaatregel nodig is. 

— Uitleg en wijze van uitoefening van erfdienst-

baarheid van uitweg met paard en wagen stamt 

in ieder geval uit het jaar 1958: éérst de akte 

lezen. En die is helder over wat de bedoeling was 

en wáár deze moest worden uitgeoefend. De 

enige vraag die in deze tijd moet worden 

beantwoord, is of ‘paard en wagen’ nu mag 

worden vervangen door ‘auto met aanhang-

wagen’. En dat is zo: het gaat om een recht om 

met een voertuig over andermans land te mogen 

rijden en daaronder mag je ook een auto met 

aanhangwagen scharen, in deze tijd. En ook met 

brommer, scootmobiel, fiets of te voet. 

— Wat niet mag, is parkeren, spullen 

achterlaten of je onnodig ophouden op het 

dienende erf. En ook niet elders op het dienende 

erf gebruik maken van je recht om over het 

dienende erf te mogen rijden.  

— Is de erfdienstbaarheid door verjaring teniet 

gegaan? Nou, alleen als deze door een 

onrechtmatige toestand gedurende 20 jaar niet 

uitgeoefend kon worden. Non usus is dus geen 

verjaringsreden meer, gelet op het NBW.  

— Dus: als al meer dan 20 jaar sprake is van non 

usus, maar de feitelijke onmogelijkheid tot het 

uitoefenen van het recht is slechts sinds kort een 

feit, dan is de erfdienstbaarheid dus niet door 

verjaring verloren gegaan.  

— Een opmerking in de splitsingsakte van 2011 

dat het al langer dan 20 jaar onmogelijk is om 

met paard en wagen of een ander voertuig via 

het dienend erf naar het heersend erf te kokmen, 

teneinde op het heersend erf te parkeren, maakt 

dat niet anders – r.o. 4.11. 

— Het dienende erf mag de nog steeds 

bestaande erfdienstbaarheid niet belemmeren, 

het heersende erf moet zich op elk moment en 

zonder afhankelijk te zijn van directe 

medewerking van het dienende erf, toegang 

kunnen verschaffen. Staat er een poort, dan heeft 
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het heersende erf recht op een sleutel of de code 

van het cijferslot. 

— Als de erfdienstbaarheid met zich meebrengt 

dat het dienende erf haar bouwplannen 

getorpedeerd ziet, dan is dat maar zo: de 

erfdienstbaarheid moet gerespecteerd worden. 

 
Rb Den Haag: 11 oktober 2021, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:11041 

— Verkoop van gemeentegrond. Moet dat 

aanbesteed worden? Nou, dat zou kunnen als er 

sprake is van een bezwarende titel: als bij de 

aanbesteding de aannemer wil voldoen aan de 

bouwplicht, die de aanbesteder wil opleggen aan 

degenen die zich inschrijven.  

— In deze zaak is het juist andersom: een derde 

wil misschien gaan bouwen en de gemeente legt 

helemaal geen bouwplicht op. 

— De verplichting om als bouwer aanvullende 

parkeervoorzieningen te realiseren, is niet 

hetzelfde als de verplichting om een 

parkeergarage te bouwen. En die verplichting 

komt ook uit de parkeernorm van de gemeente 

en die geldt voor iedereen die wil gaan 

herontwikkelen.  

— Is bij gebreke van voorafgaande taxatie 

sprake van staatsteun? Nee zegt de rechter, want 

zolang er nog geen onafhankelijke taxatie heeft 

plaatsgevonden, is die vraag nog niet aan de 

orde. 

— ‘De gemeente heeft onweersproken 

aangevoerd dat haar grondbeleid geen rechtens 

direct bindende regels bevat, maar 

uitgangspunten die ten dienste staan aan de 

marktconformiteit. Gelet daarop kan niet worden 

aangenomen dat de gemeente gehouden is deze 

uitgangspunten onder alle omstandigheden rigide 

te volgen’ – r.o. 4.9. 

 
Rb NH: 13 oktober 2021, atelier, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:8893 

— Burenruzie over tuinhuis/atelier nabij 

erfgrens en pal voor een raam van de buren.  

— Vordering tot verplaatsing afgewezen.  

— Uitleg erfdienstbaarheid: éérst in de akte 

kijken, want daarin staat de partijbedoeling. En 

deze erfdienstbaarheid heeft een voorziene 

onrechtmatige situatie door vestiging een 

rechtmatig karakter gegeven (een raam dat er 

mag zijn voor uitzicht en lichtinval, strijdig met 

5:50 lid 1 BW). 

— Geen strijd met gevestigde 

erfdienstbaarheid, want daarin staat geen 

bouwverbod. En als er een bouwverbod beoogd 

was, dan had men dat moeten opnemen. Maar, 

dat is niet gebeurd.  

— Onrechtmatige hinder ex artikel 5:37 BW? 

Nee, want de Rb is tijdens een decente zelf wezen 

kijken en vindt dat het allemaal wel meevalt.  
 

Rb NH: 13 oktober 2021, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:8963 

— Artikel 6:74 BW.  

— Rol notaris. 

— Geschil over koopovereenkomst visrechten. 

Verkoper had moeten weten wat zij verkocht en 

heeft niet geleverd wat is overeengekomen.  

— ‘In het algemeen geldt dat een notaris een 

onderzoeks- en zorgplicht heeft voordat hij een 

akte opmaakt en eventueel doet inschrijven. Een 

notaris is namelijk een onafhankelijke 

functionaris die, vanwege zijn onderzoeks- en 

zorgplicht, duidelijkheid en rechtszekerheid moet 

verschaffen aan de betrokken partijen. Een 

notaris moet in dat verband onder meer 

deugdelijk onderzoek doen naar het bestaan en 

de omvang van de rechten die partijen hem 

voorhouden’– r.o. 5.3 

— ‘Als een notaris niet 100% zeker is van het 

bestaan van een zakelijk recht, dan kan hij dit ook 

niet aanbieden ter inschrijving’- r.o 5.5. 

— Een akte van cessie kan dan uitkomst bieden, 

waarbij de ene partij verklaart in te staan voor 

het bestaan en de overdraagbaarheid van de 

rechten die hij of zij aan de andere partij wil 

verkopen.  

— De notaris uit Schagen is niet 

tekortgeschoten gelet op zijn beperkte opdracht 

en de bijzondere aard van de visrechten: a typisch 

en zeldzaam.  
 

Hof Den Haag: 19 oktober 2021, Vebra en het 

balkon van de buren, ECLI:NL:GHDHA:2021:2003 

— Vebra is eigenaar van een braakliggend 

terrein in Leiden, waar ooit lange tijd een loods 

stond.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11041
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:8893
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:8963
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2003


Actuele jurisprudentie 

2021         blz 60 van 71 

 

— De percelen van wederpartij grenzen aan de 

achterkant aan die van Vebra. Wederpartij 

verhuurt kamers in zijn panden. 

— De eerste verdieping van een van de panden 

van wederpartij steekt uit over het perceel van 

Vebra. Het is een provisorisch balkon. 

— Vebra wil gaan bouwen en wil van de 

overbouw van wederpartij af: verwijderen.  

— Het Hof pakt de voorgeschiedenis er bij en 

stelt vast dat de eigendomsgrens is gevormd in de 

jaren 1997 en 1998. In dat laatste jaar is een 

erfdienstbaarheid gevestigd in een 

rectificatieakte. Bovendien is toen de erfgrens 

aangewezen, waarbij deze de contouren van de 

eerste verdieping volgt. ‘De eigendom van Vebra 

eindigt dus tegen die contouren aan’- r.o. 8.2. 

— Ondertussen werd het aangrenzenden 

perceel van (nadien) Vebra niet in het Kadaster 

gewijzigd en ook niet uitgemeten (= stukje kleiner 

– evl). Maar toch betekende dat niet dat het 

perceel van Vebra daarmee zich niets hoefde aan 

te trekken van die aangewezen erfgrens bij de 

buren. En dat geldt ook voor het feit dat een 

architect in 2009 voor een vergunningsaanvraag 

nog de ongewijzigde, ouded (kadastrale) 

perceelsgrens gebruikte.  

— Ja, maar die erfgrens uit 1998 is niet eens 

aangewezen aan het Kadaster, telt ie dan wel? Ja, 

vindt het Hof: ‘Relevant is wat er gelet op de 

akten van levering en rectificatie daadwerkelijk 

aan de rechtsvoorganger van Vebra is geleverd.’  

— Verder nog gesteggel over balkon muurope-

ningen in woonpand naast nog braakliggend 

buurperceel; art. 5:50 BW. 

— Hof baseert zich grotendeels op foto’s, 

getuigenverklaringen en overige documentatie. 
 

Rb Den Haag: 20 oktober 2021, recht van 

voetpad, ECLI:NL:RBDHA:2021:11281 

— Burenruzie. 

— Eindvonnis. 

— Bestaat de erfdienstbaarheid nog? En wáár 

loopt ie dan? De feiten zijn bepalend en de Rb 

komt geschrokken tot de conclusie dat de 

waardering daarvan in een tussenvonnis, mogelijk 

niet klopt.  

— Partijen krijgen de kans om o.a. met 

getuigenverklaringen méér bewijs aan te voeren. 

En dat lukt: de erfdienstbaarheid is nog van 

kracht. Dus: geen sprake van een erfdienstbaar-

heid die door verjaring zou zijn ontstaan. 

— Een erfdienstbaarheid uit 1959, waarin men 

een paard mag leiden, is hedentendage 

vergelijkbaar met een fiets of afvalbak. 

— Een getuige die er heeft gewoond of in de 

nabijheid van de plaats waar het geschil zich 

afspeelt, legt meer gewicht in de schaal, dan 

andere getuigenverklaringen. 

— Bestrating aanleggen, plantjes plaatsen en 

grond gebruiken is nog geen bezit. En omdat er 

ook geen poort was, zoals nu, was er geen sprake 

van bezitsverlies, tot de komst van de poort. 

— Nu de poort in L-vorm er staat, is er sprake 

van een inbreuk op het eigendomsrecht van de 

buren – r.o. 2.18. 
 

Rb Rotterdam: 20 oktober 2021, Westerdale, 

ECLI:NL:RBROT:2021:9994 

— Burenruzie te Schiebroek. 

— Revindicatie stuk grond, in gebruik als tuin. 

— De gebruiker wist van het illegaal 

grondgebruik, toen ie in 2001 het naastgelegen 

perceel kocht, door een mededeling daarover in 

de leveringsakte.  

— Een rechtsvoorganger van de gebruiker 

verklaart dat er in 1962 een gebruiksrecht is 

gesloten. Daarna is het gebruikte perceel een 

paar keer van eigenaar verwisseld en nu is 

Westerdale eigenaar. Was dat gebruik nou een 

huurovereenkomst (zakelijk effect) of een 

persoonlijk recht (eindigt bij verkoop)? De Rb 

vindt dat er sprake was van een 

huurovereenkomst, ondanks dat men jaarlijks 

slechts fl. 1,-- voor de grond betaalde. Het bedrag 

stond in direct verband met het gebruik van de 

grond én er is het nodige door de gebruikers 

geïnvesteerd opdat deze als tuin kon worden 

gebruikt. Al met al leverden de huurders dus een 

relevante tegenprestatie. Onder het oude recht 

konden huurpenningen ook bestaan uit iets 

anders dan geld – r.o. 4.8. 

— De huurovereenkomst moet aangemerkt 

worden als een tijdelijke overeenkomst, die de 

nieuwe eigenaar van de grond in 1981 overnam 

van de vorige, ondanks dat de betalingsverzoeken 

daarna uitbleven.  

— De huidige gebruiker doet een beroep op 

verjaring, gebaseerd op bezit van hemzelf en zijn 
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rechtsvoorganger.  

— De sommatie van eigenaar Westerdale tot 

ontruiming dateert van 31 maart 2004. Die brief 

merkt de Rb aan als stuitingsbrief. Alleen een 

periode van bezit van vóór die tijd kan van belang 

zijn en dus kijkt de Rb naar de periode 1984-2004 

(= 20 jaar). En daarin was er dus sprake van 

houderschap in plaats van bezit.  

— Een goed onderzoek naar de tijdlijn was in 

deze zaak doorslaggevend. Al vind ik de 

kwalificatie van huur door de Rb te ver gaan, 

volgens mij geen sprake van huur maar hooguit 

van bruikleen, gelet op de vergoeding van fl. 1,- 

per jaar (lijkt me hooguit een recognitie) en de 

jurisprudentie die bepaalt dat elke gebruiker 

zaken voor eigen genot inricht, gebruikt en 

onderhoud. 

— Zonder enige toelichting bepaalt de Rb de 

ontruimingstermijn op 2 weken, met een 

dwangsom van € 1.000,-- per dag als men daar 

niet aan voldoet, met een maximum van € 

100.000,--.  

 
Hof AL: 26 oktober 2021, Wijdemeren, 

ECLI:NL:GHARL:2021:10093 

— Gemeente Wijdemeren. 

— Hoger beroep over uitspraak kantonrechter. 

— Geschil over bezit strook gemeentegrond.  

— De goede trouw ontbreekt, nodig voor een 

beroep op verkrijgende verjaring, omdat 

appellant bij de verwerving van zijn perceel niet 

de kadastrale kaart heeft geraadpleegd. Maar, 

dat is niet doorslaggevend in deze zaak, omdat er 

sowieso geen sprake is van bezit van 

(gemeente)grond: 

o verharding, 

o planten van een boom of struik, 

o slechts een deel van de heg die op 

andermans grond staat, 

o zelf een hek weghalen dat er minder dan 10 

jaar stond, 

o vergunningverlening, 

o plaatsing van botenlift of de fundering 

daarvan 

— Beroep op verjaring slaagt slechts ten dele. 
 

Rb Limburg: 27 oktober 2021, bomen op 

erfgrens, 

ECLI:NL:RBLIM:2021:8187 

— Áls bomen op de erfgrens staan, is dat in 

strijd met artikel 5:42 BW en dan ligt een 

vordering tot verwijdering voor toewijzing 

gereed.  

— Dat die bomen geen overlast veroorzaken, is 

niet relevant, tenzij er sprake is van misbruik van 

recht. Maar daar is geen bewijs voor aangevoerd. 

— Dat er sprake is van verjaring, is geen feit 

,maar een mening. Die moet je bewijzen en dat 

doe je met feiten: gronden waarvan de rechter 

kan oordelen dat er inderdaad sprake is van 

verjaring. Maar, die ontbreken in de Conclusie 

van Antwoord. Een losse opmerking is niet 

genoeg voor bewijs.  

— De Rb legt nog eens uit hoe je moet 

bewijzen: ‘[gedaagde] had echter talloze 

mogelijkheden om die stelling te onderbouwen. 

Zo had zij kunnen overleggen een of meer foto’s 

van meer dan 20 jaar geleden of een rapport van 

een boomdeskundige omtrent de oudheid van de 

bomen of een of meer schriftelijke verklaringen 

van mensen die zelf hebben gezien wat de 

situatie ter plekke 20 jaar of langer geleden was’ 

– r.o. 4.2.3. Ik lees tussen de regels door dat de 

Rb geen hoge pet op heeft van de advocaat van 

gedaagde - evl.  
 

Rb Gelderland: 10 november 2021, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:6039 

— Waar is nou ooit de grens bepaald?  

— Bewijslevering door middel van  

o getuigenverklaring,  

o leveringsakte, 

o veldwerk,  

o descente,  

o verklaring van een deskundige (geo-specialist) 

van het Kadaster over de uitleg van een 

veldwerk. 

— Wat tijdens de aanwijs is gebeurd, is volgens 

de Rb een concrete invulling van hetgeen in de 

akte feitelijk was omschreven. En daarbij baseert 

de Rb zich met name op de getuigenverklaring 

van de medewerker van het Kadaster en wat het 

relaas van bevindingen van de aanwijs daartoe 

vermeldde – r.o. 2.6.  
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— De wederpartij trok dat in twijfel, maar komt 

niet met een beter verhaal. 

— ‘Dat [eiser 1] heeft verklaard dat hij toen het 

hekwerk in 2016 werd geplaatst, niet precies wist 

waar de kadastrale grens van perceel [perceel 2] 

liep, maakt niet dat de wil van partijen ten tijde 

van de verkoop en levering in 2014 en 2015 niet 

was gericht op het verkopen en verkrijgen van 

(ook) de strook. Uit de koopovereenkomst en de 

leveringsakte blijkt immers dat de wil van partijen 

gericht was op het (ver)kopen en leveren van een 

perceel van 75 are en 8 centiare. Het bepaalde in 

artikel 7:17 lid 6 BW doet daaraan niet af. Bij de 

verkoop aan [eiser 1] is immers geen nadere 

omschrijving van de feitelijke situatie van het 

verkochte gegeven’- r.o. 2.8. 

— Buxus telen op andermans grond is geen 

bezitsdaad. 

— Schadevergoeding afgewezen, omdat deze 

niet is onderbouwd. 
 

Hof Den Bosch: 23 november 2021, Driehoek, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:3503 

— Burenrecht. 

— Splitsing van percelen en verwarring over de 

aanwijs. Kwamen de leveringsakte, de aanwijs en 

de bevoegde personen wel overeen met de 

bedoelingen van partijen? 

— Het Hof beziet de leveringsakte uit 1986 en 

legt deze mede uit aan de hand van mailberichten 

van het Kadaster, de oppervlakte en een aanwijs 

uit 1982. Dat is de uitgangsituatie, die juridisch 

maatgevend is.  

— Daarna beziet het Hof of deze situatie is 

gewijzigd door de aanwijs in 1987. En dan geldt 

het volgende: 

 Je kunt geen eigenaar worden van een strook 

grond als je niet (al) eigenaar bent van een 

naastgelegen perceel. 

 Je kunt geen grens aanwijzen (waardoor 

grond naar een andere eigenaar verhuist, 

vanwege splitsing), als de onderliggende akte 

die niet vermeldt. Dan heb je eerst een 

aanvullende akte nodig. En die is in casu nooit 

ingeschreven in de openbare registers.  

— Dus: mocht die aanwijs wel hebben 

plaatsgevonden, dan telt ie niet, omdat de 

benodigde titel daarvoor ontbrak. Je kunt dus niet 

nadien bij een aanwijs een eerdere fout van een 

vorige aanwijs corrigeren, je moet daartoe eerst 

weer naar de notaris. 

— Uitleg artikel 3:24 BW.  

— Dan beziet het Hof de mogelijkheid dat de 

driehoek door verjaring in eigendom is 

overgegaan.  

— De feiten (veldwerk, getuigenverklaringen, 

foto’s) laten zien dat de coniferen niet door de 

verjaringsclaimer of diens rechtsvoorgangers is 

geplant en ook dat ze behoorlijk klein waren + 

geen volledige omheining, waardoor de 

ontoegankelijkheid voor de kadastrale eigenaar 

niet aan de orde was. 

— Inzaaien van gras, beplanten en betegelen 

zorgen niet voor ontoegankelijkheid noch 

exclusiviteit en zijn dus geen bezitsdaden. 
 

Hof Den Haag: 23 november 2021,  Alkemade, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:2450 

— Hoger beroep wijkrechterzaak.  

— Geschil over een strook land die deel 

uitmaakt van een perceel met hoofdzakelijk 

water. Beroep op verkrijgende verjaring slaagt 

deels wel, deels niet. 

— Overbouw van garage van appellant op grond 

van geïntimeerde.  

— Appellant stelt door verkrijgende verjaring 

eigenaar te zijn geworden van de grond van 

geïntimeerde, voor zover gelegen op het land 

(geïntimeerde’s perceel bestaat grotendeels uit 

water).  

— Appellant krijgt grotendeels gelijk van de 

wijk/kantonrechter: ‘Heel kort samengevat was 

de kantonrechter van oordeel dat [appellant] van 

het zuidelijke deel van het stuk land door 

verjaring eigenaar is geworden. Daarbij heeft de 

kantonrechter betekenis toegekend aan de 

ligging van dit stuk land, te weten zeer dicht bij de 

bebouwing van [appellant] en de 
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ontoegankelijkheid daarvan voor anderen, in 

combinatie met het feitelijk gebruik daarvan door 

[appellant] ten behoeve van de verhuur van 

steigerplaatsen gedurende vele jaren, teruggaand 

tot de jaren zeventig. Ten aanzien van de ten 

noorden daarvan gelegen strook kwam de 

kantonrechter tot de conclusie dat zich daar geen 

aanlegsteigers voor boten bevonden en dat ook 

verder niet blijkt van een feitelijke 

machtsuitoefening door [appellant] . De 

kantonrechter oordeelde daarom dat [appellant] 

van dit deel niet door verjaring eigenaar is 

geworden’ – r.o. 4.4. 

— In hoger beroep richt appellant zijn pijlen op 

de grond die niet door verjaring zijn eigendom 

zijn geworden. En het Hof doet dan de hele 

beoordeling door de wijkrechter daarvan, over – 

r.o 6.1.  

— Appellant voert deze bezitsdaden aan: 

o tot 1968 graasde er vee op de grond, daarna 

werd er een hek geplaatst. 

o vanaf 1968 de grond afgesloten met een hek 

(prikkeldraad) om ongewenste indringers van 

de veendijk te weren.  

o gras maaien en klepelen. 

o knotwilgen plaatsen om de dijkgrond vast te 

houden en het weiland te beschutten. 

o onderhoud van de wilgen 

o verhoging van de kade en aanbrengen 

beschoeiing. 

o riet laten opgroeien om indringers van het 

land te weren. 

o verhuur van een woonark (al voor 1968) en 

ligplaats voor een zeilboot. 

— Hof bekijkt eerst of deze feiten gemotiveerd 

zijn bestreden door geïntimeerde:  

 Vee grazen tot 1968: dat vindt het Hof te 

algemeen, geen jaartallen beschikbaar en is 

geëindigd. 

 Hek sedert 1968 (hoogte: ± 60 cm): een hek 

in het buitengebied kan om allerlei redenen 

daar zijn geplaatst. In casu is het eigen 

perceel niet (optisch) uitgebreid met het hek 

én te laag. 

 Gras maaien, klepelen en knotwilgen plaatsen 

+ onderhoud: da’s geen bezit. ‘Niet 

 
4 Hoge Raad: 18 september 2015, Landgraaf, 

ECLI:NL:HR:2015:2743. 

ondenkbaar is immers dat eigenaren van 

belendende percelen bermen en walkanten 

die hun niet toebehoren soms voor eigen nut 

inzetten (of beplanten ter verhoging van het 

genot van hun eigen percelen) en dat de 

eigenaar van de grond dergelijke handelingen 

gedoogt’- r.o. 6.19. Dit argument lijkt op die 

van het Hof Den Bosch inzake Landgraaf en 

dat heeft de HR juist afgestraft, omdat de HR 

geen vermoedens of theorieën wil, maar 

echte feiten – evl.4 

 Verhoging van de kade en aanbrengen 

beschoeiing: te algemene 

getuigenverklaringen en de betwisting is 

feitelijker en dus beter, 

 Riet laten opgroeien om indringers van het 

land te weren: dat riet is daar vanzelf gaan 

groeien en dus onkruid, da’s geen bezitsdaad, 

 Verhuur van een woonark (al voor 1968) en 

ligplaats voor een zeilboot: niet aangetoond, 

de getuigenverklaringen spreken dat tegen. 

— Al het bewijs inzake verjaring haalt het Hof 

dus onderuit: geen ondubbelzinnige bezitsdaden 

gedurende 20 jaren.  

— Dat geïntimeerde ten tijde van de verkoop 

niet wist dat zij ook een stuk grond (op het land) 

kocht, is ook geen erkenning van het bezit van 

appellant – artikel 6.21. 

— Verwaarlozen mag (door een eigenaar): 

‘Voorgaand oordeel wordt ook niet anders als 

met [appellant] wordt aangenomen dat 

[geïntimeerde] of de vorige eigenaren de strook 

zelf nooit hebben opgeëist of gebruikt. Zolang 

geen sprake is van een voor de rechthebbende 

kenbare inbezitneming is het ontbreken van enig 

handelen van de eigenaar niet relevant voor de 

vraag of een derde een perceel in bezit heeft 

genomen’ – r.o. 6.22. 

 
Hof Den Haag: 23 november 2021, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:2301 

— Burenruzie in Schagen.  

— Tussenarrest.  

— Is er sprake van een erfdienstbaarheid van 

weg over een pad op het land van A ten gunste 

van B?  
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— De zaak loopt al sinds 2016 en via de Rb NH 

en vervolgens het Hof in Amsterdam, vernietiging 

door de HR in 2018 is men nu bij het Hof Den 

Haag beland.  

— Een erfdienstbaarheid van weg is gevestigd in 

1888, zo bleek uit filiatieonderzoek door het 

Kadaster. Ook een akte uit 1921. 

— A stelt dat er geen erfdienstbaarheid is ten 

laste van haar percelen. Is die er wel, dan wil A 

opheffing of anders wijziging van die 

erfdienstbaarheid. 

— B stelt dat er wel een erfdienstbaarheid van 

weg is gevestigd en anders wel door verjaring is 

ontstaan.  

— De HR kwam tot de conclusie dat de 

beslissing van het Hof Amsterdam tot opheffing 

van de erfdienstbaarheid opnieuw moest worden 

beoordeeld, evenals het bestaansrecht van de 

erfdienstbaarheid. En verwees de zaak naar het 

Hof Den Haag. En B moest dat bewijzen.  

— Het Hof Den Haag buigt zich opnieuw over de 

aktes uit 1888 en 1921. Die bleken voor partijen 

moeilijk leesbaar. Bovendien, de afgelopen jaren 

zijn er andere kadastrale percelen ontstaan. Het 

is niet duidelijk op welke huidige kadastrale 

perceel of percelen de destijds gevestigde 

erfdienstbaarheid rust.  

— Nader filiatieonderzoek door het Kadaster is 

dus nodig. En transcriptie van de aktes uit 1888 

en 1921, opdat de handgeschreven teksten 

ontcijferd kunnen worden door ‘daartoe 

bekwame personen’. 

— En het hof heeft geen zin om zo maar verder 

te gaan zitten puzzelen:  ‘Het hof heeft ter zitting 

uitgelegd dat het nog ‘diverse puzzelstukjes’ 

nodig heeft om gemotiveerd te kunnen oordelen 

over de gestelde erfdienstbaarheid. Mocht uit de 

opgedragen onderzoeken naar voren komen dat 

nog méér (filiatie)onderzoek zinvol is om het 

beeld volledig te krijgen, dan verwacht het hof 

dat [woonplaats] dat dan eveneens laat 

uitzoeken’ – r.o. 8.7. 

 
Rb Gelderland: 24 november 2021, Lingewaard, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:6188 

— Kantonrechter. 

— Gemeente Lingewaard. 

— Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2021:4122. 

— De luchtfoto uit 1974 is onduidelijk, je kunt 

daarop niet zien of er al dan niet een beukenhaag 

stond. Dat op latere luchtfoto’s wel een haag 

zichtbaar is, doet daaraan niet af.  

— De getuigenverklaringen van de overburen 

vindt de Kr interessanter. Geen 

getuigenverklaringen van de gemeente en dat 

breekt de gemeente mogelijk uiteindelijk op.  

— Publieke grond gaat minder snel verloren 

door inbezitneming door een derde en bezit 

verliest een gemeente niet als zij de in de grond 

liggende rioolbuis en duikers nog onderhoudt. De 

Kr wil de gemeente wel tegemoet komen, zo lijkt 

het, maar de gemeente pakt de handschoen niet 

op of kan deze niet opnemen.  

— Betalen voor gebruik van gemeentegrond: 

zorg dat je precies helder hebt waarvóór precies 

is betaald. Anders is het mogelijk dat het betalen 

van facturen nog niet betekent dat een burger 

daarmee het eigendomsrecht van de gemeente 

erkent en dat al helemaal niet als de 

rechtsvordering van de gemeente op het moment 

van betalen al is verjaard – r.o. 2.7.  

— Daarom uiteindelijk sprake van verjaring ten 

nadele van de gemeente.  

— Gemeente niet geslaagd in leveren 

tegenbewijs. 
 

Rb Rotterdam: 24 november 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:11546 

— Burenruzie.  

— Je moet geen vorderingen eisen die elkaar 

uitsluiten, zoals enerzijds eisen dat de bomen 

worden verwijderd, maar tegelijkertijd eisen dat 

verwijdering niet mag vanaf jouw terrein (verbod 

tot betreding), terwijl dat toch echt nodig is. Dan 

loop je namelijk het risico dat de rechter een 

keuze maakt tussen beide eisen en dat kan 

nadelig uitpakken – r.o. 5.7 en 5.8. 
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— Verwijdering overhangende takken, bomen 

binnen de verboden zone (art. 5:42 BW).  

— Op te richten scheidsmuur (art. 5:49 BW). Je 

mag dat recht ook inroepen als de buren al een 

erfafscheiding hebben (op eigen terrein). En dit 

recht leent zich niet voor een zelfstandige 

belangenafweging – r.o. 5.20. En als je moet 

kiezen tussen bomen of een scheidsmuur, dan 

gaat de muur vóór – r.o. 5.24. 

— Een boom die op de erfgrens staat, is 

gezamenlijk eigend, ook als de boom ooit is 

geplant op grond van de ene buur en de stam 

nadien over de erfgrens heen is gegroeid – HR: 20 

mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9997, r.o. 3.4.). En 

dan maakt het niet meer uit dat de stam van de 

boom voor een groter deel op het ene dan wel 

het andere erf staat. 

— Bevrijdende verjaring. Partijen zijn het niet 

eens over de leeftijd van diverse bomen en de 

ligging ten opzichte van de erfgrens. Daarom 

vindt de Rb een deskundigenbericht noodzakelijk. 
 

HR: 26 november 2021, Didamse gemeentehuis, 

ECLI:NL:HR:2021:1778 

— Gemeente Montferland versus Bedeco 

Vastgoed. 

— Zie het afzonderlijke document over deze 

belangrijke uitspraak, met commentaar. 

 
Hof AL: 30 november 2021, weg over perceel 

1566, ECLI:NL:GHARL:2021:11279 

— Burenruzie over recht van weg. 

— Buur G kan de openbare weg alleen bereiken 

via percelen die in eigendom zijn van buren.  

— In 1968 is een recht van weg gevestigd 

(erfdienstbaarheid). Het dienend erf (Buur E) wil 

daar vanaf:  

(1) dit recht is (gedeeltelijk) verjaard,  

(2) er is deels afstand van gedaan,  

(3) het tracé van de erfdienstbaarheid moet 

worden verlegd naar een ander perceel en  

(4) de erfdienstbaarheid moet beperkt worden,  

(5) dan wel moet worden opgeheven wegens 

gebrek aan belang. 

— De Rb heeft bovenstaande 5 eisen van Buur E 

afgewezen, omdat buur G daar belang bij heeft. 

— Het Hof kijkt eerst in de akte wat er nou 

precies in 1968 is gevestigd en daarna in het oud 

BW over de invulling van zo’n erfdienstbaarheid: 

niet alleen bestemd voor voetgangers en fietsers, 

maar ook gemotoriseerd verkeer. ‘De verdere 

tekst van de akte geeft geen aanleiding om het 

recht beperkter uit te leggen’ – r.o. 2.7. 

— Een opvolgende akte spreekt van een recht 

van uitweg. En dat betekent hetzelfde als wat er 

was bedoeld in de vestigingsakte van 1968. 

— Hof legt het verschil uit tussen non-usus 

(verjaring ex artikel 754 oud BW) en de 

systematiek van het NBW: ‘Wanneer door de 

strijdige toestand (NBW – evl) niet of niet volledig 

van het recht van erfdienstbaarheid gebruik kan 

worden gemaakt, dan gaat met het tenietgaan 

van de rechtsvordering tot opheffing van die 

strijdige toestand ook de erfdienstbaarheid zelf 

teniet. Onder het huidige recht is er voor 

verjaring dus méér nodig dan alleen maar tijds-

verloop (zoals dat bij non-usus nog het geval 

was)’- r.o. 2.9.  

— In casu heeft het heersend erf in 1976 zelf 

een hekje neergezet, waardoor het niet meer 

mogelijk was met gemotoriseerd verkeer gebruik 

te maken van de weg en dus de erfdienstbaarheid 

niet volledig kon worden uitgeoefend. Maar, dat 

is geen strijdige toestand die het dienend erf 

heeft ondernomen en dus te verwijten valt en 

dus is er geen rechtsvordering ontstaan die 

vatbaar is voor verjaring. Het heersend erf heeft 

de situatie zelf veroorzaakt en kon daar ook zelf 

weer een einde aan maken – r.o. 2.10. Je moet 

immers zelf wat doen om je beroep op verjaring 

te onderbouwen, je kunt niet profiteren van wat 

de wederpartij heeft gedaan, ook niet als dat 

gunstig lijkt voor verjaring. Een uitzondering lijkt 

mij is de situatie dat een eigenaar van een recht 

door gedrag lijkt in te stemmen met bezitsdaden 

van de wederpartij, maar dat was in casu niet het 

geval – evl.  

— Was er dan sprake van afstand van recht 

en/of rechtsverwerking? Ook niet: dat een 

heersend erf het zichzelf moeilijk maakt om een 

erfdienstbaarheid uit te oefenen door afsluiting, 

wil nog niet zeggen dat deze dat voorgoed of 

permanent van zijn recht afziet of daarvan 

afstand wil doen. De situatie kon immers weer 

aangepast worden om ook weer met bredere 

motorvoertuigen gebruik te maken van deze 

route. En onder het NBW had het heersend erf 
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daartoe een notariële (afstands)akte moeten 

laten opmaken en inschrijven in de openbare 

registers. Dat was allemaal niet gebeurd. Er was 

dus geen sprake van een onomkeerbare situatie. 

— Uitleg artikel 5:73 lid 2 BW: ‘Er bestaat geen 

bevoegdheid om dit recht te verleggen naar een 

ander perceel. Dit wordt niet anders als dat 

andere perceel in handen is van dezelfde 

eigenaar’- r.o. 2.16. 

—    Uitleg artikel 5:79 BW, beperking en 

opheffing erfdienstbaarheid: uitsluitend het 

belang van het heersend erf speelt een rol. En dat 

belang is redelijk, dus geen opheffing of 

beperking van de erfdienstbaarheid. 

— Tweewegenleer: uitoefening van de 

erfdienstbaarheid zou strijdig zijn met het 

bestuursrecht, de weg ligt namelijk in Natura2000 

gebied. Zo lang de publiekrechtelijke procedures 

nog niet onherroepelijk zijn, levert het 

bestuursrecht dan ook geen belemmering op van 

het gebruik van de erfdienstbaarheid. Geen 

sprake van misbruik van recht, noch onrechtmatig 

handelen jegens het dienend erf – r.o. 2.21. 

 
Rb Limburg: 1 december 2021, Hotel Berg en 

Dal, ECLI:NL:RBLIM:2021:9175 

— Landinrichting, ruilverkaveling en de titel-

zuiverende werking van de akte van toedeling.  

— Erfdienstbaarhedenonderzoek door 

Kadaster.  

— Rb beziet of het betrokken perceel deel heeft 

uitgemaakt van de akte van toedeling (stap 1). 

— Dat is het geval en dus betekent dat, ‘dat 

erfdienstbaarheden voor zover zij niet in de akte 

van toedeling zijn opgenomen alsook lopende 

verjaringstermijnen komen te vervallen (Hof AL: 

16 juli 2019, Huis der Muuren, 

ECLI:GHARL:2017:915)’- r.o. 4.3 (conclusie, stap 

2). 

— Stap 3: zijn er nadien erfdienstbaarheden ten 

laste van het perceel gevestigd? Of door verjaring 

ontstaan? En dan start je vanaf de datum van de 

akte van toedeling van de landinrichting – in casu 

8 september 2010. 

— Geen erfdienstbaarheid ontstaan door 

verjaring: geen sprake van onafgebroken bezit 

van een erfdienstbaarheid gedurende 10 jaren 

(stap 4). 

 

Rb NH: 1 december 2021, schutting en steeg, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:11085 

— Burenruzie over de eigendom van een strook 

grond aan de achterzijde van de percelen: de 

feitelijke erfgrens wijkt af van de kadastrale 

erfgrens.  

— Tussen de woningen loopt een steeg en in 

die steeg loopt ook de eigendomsgrens (niet 

helemaal gelijk, de ene buur is eigenaar van een 

wat bredere strook in de steeg dan de andere 

buur).  

— Een grensreconstructie wees ook uit dat zo’n 

15 m2 van eisers, in de tuin van de buren 

(gedaagde) ligt. Maar, het tuinhuis van gedaagde 

ligt weer deels op grond van eisers.  

— Aan het einde van de achtertuinen staat geen 

schutting meer, maar tuinhuisjes in beide tuinen.  

— De Rb hakt de stroken grond in stukjes en 

komt ook ter plekke kijken (descente).  

— Bevrijdende verjaring van een strook grond 

ten gunste van gedaagde, omdat deze 

afgescheiden was door een schutting, al minimaal 

vanaf 1993 en misschien al sinds 1983, gelet op 

getuigenverklaringen en foto’s.  

— De verkeersopvatting is hoe in de 

maatschappij over het begrip bezit wordt 

gedacht. 

— Maar, een ander stuk grond is niet verjaard, 

omdat de rechtsvoorganger van de huidige 

gebruiker (gedaagde) heeft toegezegd dat deze 

onrechtmatige situatie zou worden opgeheven. 

Ook de makelaar heeft namens de verkoper 

meegedeeld dat de schuur grensoverschrijdend 

was en dat deze op termijn moest worden ver-

wijderd. En daarom geen sprake van inbezitname, 

vindt de Rb. De toezegging/mededeling van de 

rechtsvoorganger van gedaagde ging kennelijk bij 

de eigendomsoverdracht over op gedaagde, want 

Stap 1: je vraag leidt tot feitenonderzoek. Maakte de 
geclaimde erfdienstbaarheid onderdeel uit van de 
landinrichtingsakte (= de akte van toedeling)?

Stap 2: verbindt een juridische conclusie aan je 
bevindingen van stap 1. In casu ontbrak de 
erfdienstbaarheid in de akte van toedeling.

Stap 3: nog een vraag, die leidt tot feitenonderzoek: is er 
na de akte van de toedeling alsnog een erfdienstbaarheid 
ontstaan door vestiging of verjaring?

Stap 4: verbindt ook dan weer een juridische conclusie 
aan de bevindingen van stap 3. In casu was het antwoord 
op stap 3 negatief.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:9175
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:11085


Actuele jurisprudentie 

2021         blz 67 van 71 

 

de Rb geeft niet aan dat de huidige gebruiker 

(gedaagde) bezitter is geworden. Dus: verticale 

koppeling. 

— Schadevergoeding – te betalen door 

gedaagde – op grond van onrechtmatige daad 

afgewezen. De tijdlijn wijst uit dat de 

eigendomsovergang door bevrijdende verjaring 

zich voltrok in 2013, bij de rechtsvoorganger van 

gedaagde. Gedaagde kocht de woning in 2018 en 

toen hij in 2019/begin 2020 een hellingbaan en 

damwand aanlegde op deze grond, was hij al 

eigenaar van de verjaarde grond en daarmee 

heeft hij deze grond niet onrechtmatig in bezit 

genomen, noch een inbreuk gemaakt op het 

eigendomsrecht van de buren – r.o. 4.15. 

Gedaagde kan dus wel (extra) eigenaar worden 

van een strook grond die zijn rechtsvoorganger 

van de buren in bezit heeft genomen + een 

toezegging tot ontruiming van een andere strook, 

maar is niet verantwoordelijk voor 

schadevergoeding. 

— Wie betaalt het Kadaster? Nou, als jij als 

opdrachtgever aan het Kadaster, wilt dat de 

buren daar aan meebetalen, moet je wel 

aangeven waarom dat dan moet. Dat ontbreekt 

in deze zaak en dus wijst de Rb deze vordering af.  

— Moet de buurman meebetalen aan de 

verhoogde schutting?  Nee, want dat is zonder 

overleg met de buurman gedaan.   

— ng van erfdienstbaarheid van weg.  

— Geen bezit, noch een persoonlijk recht van 

overpad in de steeg. De feiten (foto’s en 

getuigenverklaringen) wijzen uit dat de steeg met 

een schot was afgesloten. Latere bestrating is nog 

geen bezit, evenals toestemming vragen aan de 

buren om het schot te mogen verwijderen ten 

behoeve van bouwwerkzaamheden. Geen bewijs 

van afspraken tbv persoonlijk recht.  

— In de steeg mag eiser zijn deel van de steeg 

met een hek afsluiten. Dat hek belemmert 

gedaagden om zijn deur in de zijgevel volledig 

open te kunnen doen, maar dat wil nog niet 

zeggen dat eiser daarmee maatschappelijk 

onaanvaardbaar handelt.  

— De Rb ziet het nut niet in van het hek van 

eisers, maar vindt niet dat daarmee sprake is van 

misbruik van bevoegdheid. Dat het voor 

gedaagden lastiger is, maar niet onmogelijk, 

maakt dat niet anders. Zeker niet nu eisers 

hebben verklaard dat het hek demontabel is, in 

geval gedaagden werkzaamheden willen 

verrichten.    

 
Hof Amsterdam: 7 december 2021, tussenweg 2, 

ECLI:NL:GHAMS:2021:3863 

— Eindvonnis. Tussenvonnis: 

ECLI:NL:GHAMS:2021:191 (zie ook hiervoor). 

— X Vastgoed is eigenaar van pand 160 en 

Gateway van pand 162-166. Tussen de panden 

ligt een weg, de tussenweg. Was de tussenweg 

nou in bezit genomen door X Vastgoed en diens 

rechtsvoorgangers of was er slechts sprake van 

verhuur?  

— Gateway komt met een verklaring van een 

vorige eigenaar die stelt dat er altijd sprake was 

van verhuur. En het Hof vindt die verklaring 

gedetailleerd en consistent en in lijn met de 

inhoud van zijn e-mail, die als bewijsstuk is 

overgelegd. Dat de getuigen zich vergist in een 

jaartal doet daar niks aan af, vindt het Hof, want 

de kern van de getuigenis is daarmee niet 

aangetast. En wederpartij X Vastgoed heeft niks 

naar voren gebracht om deze getuige niet 

betrouwbaar te achten. 

— De verklaring van een andere getuige kan die 

van de vorige eigenaar niet ontkrachten en daar 

zitten ook hiaten in, vanwege het beroep op een 

verschoningsrecht.  

— Dus: geen verjaring van de tussenweg. 

 
Rb Den Haag: 21 december 2021, Woonforte, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:15219 

— Kort geding tussen Woonforte en gebruikers 

van hun kadastrale perceel over een strook grond 

in een uitweg. Woonforte heeft bouwplannen en 

wil het gebruik door naburen van die grond 

staken. 

— De kort geding rechter twijfelt of er sprake is 

van verjaring: zou kunnen. De inrit lijkt visueel 

onderdeel uit te maken van de inrit van de 

naburen. En de heg die Woonforte op eigen 

grond heeft geplaatst, evenals metselwerk, lijken 

de erfgrens tussen beide percelen te vormen. 

— Misschien dat de rechter in de 

bodemprocedure het beroep op verjaring door de 

naburen zal honoreren. De eis van Woonforte om 

de strook die de naburen gebruiken, te 
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ontruimen, wijst de kort geding rechter daarom 

af. 

 

Hof AL: 21 december 2021, driehoek Peize, 

ECLI:NL:GHARL:2021:11717 

— Burenruzie over een driehoekige strook 

grond, in gebruik bij Buurman G, maar eigendom 

is van Buurman A. 

— Buurman G gebruikt de grond van de buren 

als oprit.  

— Het Hof constateert dat het voor Buurman A 

niet mogelijk is om onbelemmerd en rechtstreeks 

vanaf zijn eigen perceel naar de driehoek te gaan 

en omgekeerd.  

— Grensreconstructie in 2018: het gaat om een 

strook van ± 24 meter lang en op het breedste 

punt 1,8 meter breed. Dus < 43,2 m2. 

— Verkrijging door verjaring in de zin van artikel 

3:105 BW van strook grond? Buurman A doet een 

beroep op zijn eigendomsrecht en voert aan dat 

het gebruik gebaseerd is op een afspraak met de 

eerste bewoners, zijn rechtsvoorgangers. Dan zou 

er dus sprake zijn van houderschap. 

— Het Hof hecht meer waarde aan het bewijs 

van Buurman G en vindt het verweer van 

Buurman A onvoldoende ter weerlegging. De 

afspraak waar Buurman A zich op beroept, 

worden weersproken door getuigen die er 

hebben gewoond en die getuigenverklaringen 

slaat het Hof hoger aan dan verklaringen van 

buurtbewoners die er later kwamen wonen.  

— Bovendien wijzen de feiten op typisch 

bezittersgedrag en dat verdraagt zich niet met 

een afspraak over tijdelijk gebruik.  

— Voorhands vindt het Hof verjaring bewezen, 

maar Buurman A mag nog met tegenbewijs 

komen. 

 

Rb Midden NL: 22 december 2021, Bussumse 

aanbouw, ECLI:NL:RBMNE:2021:6178,  

— Burenruzie over overbouw, vanwege een 

nieuwe  keuken, gebouwd in 2007. 

— Verjaring te goeder trouw. 

— Ligt de keuken van 2007 wel op de erfgrens of 

gaat ie er over heen? 

— Door verjaring is de buitenmuur van de 

nieuwe keuken, gebouwd in 2007, de erfgrens 

geworden. De grensreconstructie is dan niet meer 

van belang.  

— De bouwers van de nieuwe keuken waren te 

goeder trouw. 

— Specifieke kennis? Ja, maar de bouwende 

buurman is makelaar/taxateur en rentmeester: 

daar mag je toch meer onderzoeksplicht van 

verwachten, zoals informatie halen uit het 

Kadaster? Nee, want die kennis is pas opgedaan 

ná de verbouwing en men was al te goeder trouw 

toen men in 2007 bezit van de grond kreeg.  

— De verjaring was toch gestuit?  Nou, de brief 

uit 2016 was daartoe echt onvoldoende duidelijk: 

‘In de brief staat dat [gedaagde] op de hoogte 

gehouden wil worden van plannen met 

betrekking tot het tuinhuis en scheidingshek, 

omdat zij bezorgd is dat deze op haar grond 

komen. Zij schrijft daarbij: ‘wat in het verleden 

ook is gebeurd met de verbouwing van de 

keuken’. Het voorgaande citaat is de enige 

verwijzing van [gedaagde] naar de situatie met 

betrekking tot de aanbouw. Hieruit blijkt geen 

duidelijke waarschuwing aan [eiser sub 1] c.s. dat 

zij rekening moeten houden met een vordering 

tot beëindiging van de situatie naar aanleiding 

van de aanbouw in 2007’- r.o. 4.18. En men heeft 

ook niet binnen zes maanden een procedure 

opgestart – aritkel 3:317 lid 2 BW. 

— Een buur die wéét dat er sprake is van 

grensoverschrijding en/of overbouw, moet dat 

niet jaren laten zitten. Die moet er echt, serieus 

werk van maken, anders verjaart de situatie na 

verloop van 10 (goede trouw) of 20 jaar. Een vage 

opmerking is echt onvoldoende om de situatie te 

herstellen of erger te voorkomen – evl. 

— De Rb legt de grens in het midden van de 

buitenmuur, zoals in 2007 gerealiseerd.  

— Schadevergoeding vanwege de verjaring 

(arrest Heusden) wijst de Rb af: de bouwende 

buren waren te goeder trouw en ‘Er is daarom 

geen sprake van onrechtmatig bezit, zodat een 

grondslag voor toewijzing van een 

schadevergoeding ontbreekt’- r.o. 4.31. En ook de 

overige kosten hoeven de bouwende buren niet 

te betalen.  

 

Rb Rotterdam: 22 december 2021, Lekdijk, 

ECLI:NL:RBROT:2021:12817 

— Ingesloten perceel. 

— Ruilverkaveling in 1984. 

— Interversie ex artikel 3:111 BW. 
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— Erfdienstbaarheid van weg, gevestigd in 1997 

en daarna in 1984 vanwege de ruilverkaveling. 

— Uitgangspunt is dat een kadastrale grens ook 

de juridische grens is, tenzij door verjaring een 

andere grens is ontstaan – r.o. 5.3. Eisers doen 

een beroep op verjaring.  

— Als eisers stellen dat de erfdienstbaarheid 

niet is ingeschreven in de openbare registers, dan 

had men dat moeten onderbouwen – 

bijvoorbeeld door middel van een onderzoek in 

die registers. Dat is niet gedaan. Wat ook tegen 

eisers pleit, is dat eiser 2 de leveringsakte (met 

daarin explicieite vermelding van de 

erfdienstbaarheid) heeft ondertekend. 

— Dan is de vraag wat de inhoud van de 

erfdienstbaarheid is: uitsluitend een recht van 

weg of ook de grondstrook?  

— De Rb vindt dat je de akte zo letterlijk 

mogelijk moet uitleggen: een objectieve uitleg. En 

die uitleg leidt er toe dat ook de betwiste 

grondstrook is belast met een erfdienstbaarheid.  

— Als op een grondstrook een 

erfdienstbaarheid rust, dan verhindert dat 

verjaring. Je kunt niet tegelijkertijd heersend erf 

zijn én bezitter van andermans grond. Als je 

heersend erf bent, dan is er sprake van 

houderschap – r.o. 5.12. 

— Geen sprake van interversie ex artikel 3:111 

BW: dat het dienend erf jarenlang niet naar de 

grondstrook heeft omgekeken, betekent nog niet 

dat deze de grondstrook heeft prijsgegeven. 

Bovendien hebben partijen onderhandeld over 

aankoop van de grondstrook, hetgeen bezit van 

de eigenaar juist onderschrijft.  

— Ook geen bewijs dat eerder dan in 2019 eiser 

bezitspretentie heeft geuit, namelijk toen de 

eigenaar zijn hek wilde vervangen en partijen in 

discussie gingen. 

— De eigenaar hoefde vanwege de 

erfdienstbaarheid ook helemaal niet bedacht te 

zijn op bezitspretentie door het heersend erf. 

— Heeft de erfdienstbaarheid door verjaring een 

ruimere opzet gekregen? Nou, daar kan je artikel 

5:73 lid 1 BW niet voor inzetten, want die is daar 

niet voor bedoeld – r.o. 5.17.  

— De inhoud van de akte waarmee de 

erfdienstbaarheid is gevestigd, is duidelijk genoeg 

en dat er feitelijk al jaren sprake was van een 

gebruik dat afwijkt van de leveringsakte, is dan 

ook niet relevant, vindt de Rb. Maar ja, zónder 

artikel 5:73 lid 1 BW kan een afwijking of 

verbreding kan toch wel leiden tot verjaring - evl? 
 

Hof Den Haag: 28 december 2021, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:2500 

— Onrechtmatige hinder door aanleg steiger in 

Kagerplassen.  

— Een dictum van een vonnis moet worden 

uitgelegd in het licht van de overwegingen 

waarop het is gebaseerd en tegen de achtergrond 

van het partijdebat – r.o. 6.2. 

— Een discussie over de uitleg van de beslissing 

in kort geding staat ook los van de uitkomst van 

de (daarop volgende) bodemprocedure. 

— Hof fileert scherp de stellingname van 

partijen, met name geïntimeerde. Als je de eis 

instelt dat er geen steiger mag komen die langer 

is dan 12 meter, dan is dat niet hetzelfde aan de 

eis dat er geen steiger van 12 meter of minder 

mag komen. 

— Bovendien constateert het Hof dat 

geïntimeerde zelf ook een steiger en verzet tegen 

een steiger van de buren die even lang is als de 

eigen steiger, daar kan je toch niet meer last van 

hebben dan van je eigen steiger?  

— ‘De vordering in eerste aanleg van 

[geïntimeerde 1] c.s. was mede gebaseerd op de 

stelling dat er door verjaring een 

erfdienstbaarheid van ongestoorde toegang tot 

de haven en de steiger is verkregen. Het hof 

onderschrijft het oordeel van de 

voorzieningenrechter en voegt daaraan toe dat 

de discussie over deze gestelde erfdienstbaarheid 

voor een steiger met een lengte van 12 meter 

geen relevantie heeft’- r.o. 6.14. 

 
Rb Limburg: 29 december 2021, 

ECLI:NL:RBLIM:2021:10053 

— Burenruzie over het gebruik van de oprit, die 

ligt op grond van gedaagde. Gedaagde heeft een 

klaphek geplaatst en nou kan eiser er niet 

meer/gemakkelijk over heen. 

— Erfdienstbaarheid door bestemming - artikel 

747 oud BW: niet bewezen. 

— Is er door verjaring een erfdienstbaarheid van 

overpad (naar oud of huidig recht) ontstaan? 

Nou, naar oud recht was dat bijna niet mogelijk, 
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omdat een erfdienstbaarheid van voetpad niet 

voortdurend noch zichbaar is. De uitzondering die 

de HR in 1996 maakte (27 september 1996 

(ECLI:NL:HR:1996:ZC2147), geldt niet voor deze 

situatie: in casu ligt er nog een grondstrook van 

een halve meter tussen de gevel van eiser en het 

perceel van gedaagde. 

— ‘[eiser] stelt dat de verjaringstermijn naar 

huidig recht op 1 januari 1992 is beginnen te 

lopen. De rechtbank neemt dat daarom als 

uitgangspunt bij de beoordeling’- r.o. 4.8.1. 

— Dan buigt de Rb zich over de tijdlijn van het 

gebruik van de oprit: ‘Uit het voorgaande volgt 

dat het pand in de periode 1997-1999 niet (of 

nauwelijks) is gebruikt. Van een voortdurende 

uitoefening van het bezit van een 

erfdienstbaarheid, bestaande uit het toegang 

verkrijgen tot het pand van [eiser] door middel 

van de zich op het perceel van [gedaagde] 

bevindende oprit, zal in de periode dan ook geen 

sprake zijn geweest’ – r.o. 4.8.3.  

— Ook de getuigenverklaring van een 

rechtsvoorganger van gedaagde onderstreept 

dat.  

— In de winterperiode fietsen opslaan in de 

garage en daartoe over de oprit van de buren 

gaan, is geen voortdurend bezit.  

— Al met al geen sprake van een voltooide 

verjaringstermijn, met dank aan een goede 

tijdlijn, die met feiten en omstandigheden was 

opgetuigd. 

— Verklaring voor recht en gebod om eiser 

gebruik te laten maken van oprit afgewezen. 

 

Rb NH: 29 december 2021, het lage muurtje, 

ECLI:NL:RBNHO:2021:12358 

— Burenruzie over juridische erfgrens en ramen 

die uitzicht geven op het erf van de buren.  

— Artikel 3:105, 3:107, 3:108, 3:306 BW.  

— Uit historisch onderzoek blijkt dat het 

muurtje is aangelegd als keermuur en niet 

vervangen is sinds 1908. Ook staat het muurtje al 

20 jaar of meer op dezelfde plaats.  

— Eisers doen een beroep op verjaring. 

— Is het lage muurtje een erfafscheiding of 

slechts een keermuur? De Rb overweegt dat  

o het muurtje niet is aangelegd als 

erfafscheiding maar als keeurmuur, omdat 

het perceel van gedaagden in 1908 werd 

opgehoogd en 

o dat het gedurende lange tijd (1908 en 2003) 

heel laag was en ook niet zichtbaar, 

en (dus) dat het niet als erfafscheiding werd 

gebruikt.  

— De strook grond tussen muurtje en woning 

was gedurende een lange tijd niet vrij 

toegankelijk voor eisers – zo blijkt uit 

getuigenverklaringen en foto’s. De discussie gaat 

over toegang tot de strook vanaf de achterzijde 

van het perceel van eisers.  

— Drainage, grind storten en onderhoudswerk-

zaamheden aan de heg en de strook uitvoeren, 

zijn allemaal geen bezitsdaden. Dat geldt ook 

voor overleg met de buren/gedaagden over 

werkzaamheden aan de strook.  

— Dat enkele getuigen dachten dat de grond 

behoorde aan eisers legt onvoldoende gewicht in 

de schaal, gelet op de rest van het bewijs, dat het 

tegendeel aangeeft. 

— Al met al geen sprake van eigendom van de 

strook grond tussen het muurtje en gevel door 

verkrijgende of bevrijdende verjaring.  

— In reconventie verwijdering/ondoorzichtig 

maken ramen o.g.v. art. 5:50 en 5:51 BW. 

Afwijzing, want ramen bieden al meer dan 20 jaar 

uitzicht op erf. Niet bewezen dat zicht gedurende 

periode onderbroken is geweest door haag. 

— De dagvaarding was van december 2019. Het 

vonnis kwam maar liefst 2 jaar later. Tussendoor 

2 tussenvonnissen, descente, getuigenverhoor, 

rapporten en conclusies over en weer met vele 

aktes. Een langdurige en intensieve rechtszaak 

dus – evl. 

 
Rb Noord NL: 29 december 2021, 

ECLI:NL:RBNNE:2021:5541 

— Burenruzie over strook grond die 35 cm van 

de gevel van de schuur loopt. Is die grond door 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:12358
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:5541


Actuele jurisprudentie 

2021         blz 71 van 71 

 

verjaring in eigendom overgegaan op de buren? 

Nee, geen sprake van bezitsdaden. 

— Reed. 

— Grensreconstructie Kadaster. 

— Een erfdienstbaarheid mag ook voorzien 

worden van een hek door het dienend erf, zeker 

nu het hek geen slot krijgt en alleen maar 

bedoeld is om de hond op het erf te houden. Dat 

is geen hindering van het heersend erf.  

— De erfafscheiding van Buren A stond 

aanzienlijk van de kadastrale grens af, op eigen 

grond van Buren A. Dat wil niet zeggen dat Buren 

B de grond tussen de erafscheiding en de 

kadastrale grens in bezit hebben genomen, 

omdat Buren  B die erfafscheiding niet hebben 

geplaatst.  

— ‘Daar komt bij dat de afscheiding volgens 

[gedaagden] slechts bedoeld was als veekering en 

niet als erfafscheiding’ – r.o. 4.7. 

— ‘Het onderhouden van de bomen is geen 

voortdurende en ondubbelzinnige bezitsdaad. 

Het onderhoud zal immers met tussenpozen 

hebben plaatsgevonden. Ook de omstandigheid 

dat [eisers] de grond hebben afgraven, 

doorgefreesd en ingezaaid met gras kan niet 

worden gezien als een daad van inbezitneming’- 

r.o. 4.8. 

— Rb komt in r.o. 4.8 met een overweging die 

lijkt op die van het Hof Den Bosch inzake 

Landgraaf, maar door de HR al eerder is 

afgeschoten (HR: 18 september 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:2743). 

 


