
 
 
 

“Nee hoor, dat is allang verjaard!”  
 

Berucht fenomeen bij illegaal grondgebruik is de 
verjaring. Veel gebruikers van andermans grond 
doen een beroep op verjaring. Dat lijkt succesvol, 
zeker als het gebruik al jaren aan de gang is. 
 
 Wat is verjaring eigenlijk?  
 Wat is het verschil tussen bevrijdende 

verjaring en verkrijgende verjaring? 
 En wanneer is daar nu sprake van? 
 Valt er wat tegen te doen? 

 
Masterclass: verjaag het spook van de verjaring 
 
De masterclass verjaring gaat dieper in op typisch 
privaatrechtelijke begrippen als eigendom, bezit 
en houderschap. We zullen ook goede en kwade 
trouw bezien. Deze begrippen zijn cruciaal voor 
een goed begrip van verjaring. Met deze kennis 
bezien we vervolgens de jurisprudentie.  
 
We zullen ontdekken dat het 'spook van de 
verjaring' vaak verjaagd kan worden.  
 
Zo gemakkelijk kan men namelijk helemaal geen 
beroep doen op verjaring. Wet en jurisprudentie 
stellen daar strenge eisen aan. We lopen deze 
eisen zorgvuldig na. 

 

Wat heb ik er aan?  
 
Na de masterclass kunt u dossiers effectief beoor-
delen op verjaring. U kunt sturing aanbrengen in 
dossieropbouw en bewijsvoering. U weet welke 
feiten wel en welke niet van belang zijn en waar 
eventueel onderzoek zich op moet richten. U 
bespaart kosten, want dure adviezen of onder-
zoeken zullen veelal niet (meer) nodig zijn of 
kunnen veel effectiever ingezet worden. 
 

Waar en wanneer? 
 
Dinsdag 12 januari 2012, 9:00 - 12:30 uur. 
Perron 3 
Hoff van Hollantlaan 1 
5243 SR  Rosmalen 
Tel:  073-850 75 50 - fax: 073-850 75 51 
  

Voor wie? 
 
U bent in uw organisatie technisch, juridisch of 
beleidsmatig betrokken bij handhaving, het 
beheer van de openbare ruimte, vastgoed en/of 
grondzaken. Enige juridische kennis is nood-
zakelijk voor een goed begrip van de privaat-
rechtelijke thema’s. 
 
We gaan flink aan de slag met dit leerstuk en van 
de deelnemers wordt een actieve houding ver-
wacht. Rustig achterover leunen is er niet bij. 
Daarom ook maximaal 15 deelnemers per 
masterclass. 
 

Wat kost het? 

 
Uw investering bedraagt € 250,-- (exclusief BTW), 
inclusief digitaal cursusmateriaal en koffie & thee. 
 

Twee weten meer dan één.  
Neem een collega mee en krijg € 50,-- korting. 
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Meer weten? 
Reserveren? 
 
Stuur een e-mail naar 
emcm@vanLeijen.nl of  
 
bel of sms met  
06-36092385 
 
onder vermelding van uw 
naam, functie en gegevens 
van uw organisatie (adres en 
plaats). 
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