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Jurisprudentiedagen illegaal grondgebruik 
 

Alles over de jongste rechtspraak én  

jouw cases in één dag 
 

 Wil jij in één dag bijgepraat worden over de jongste 

jurisprudentie? 

 Heb jij behoefte aan een helder overzicht?  

 Heb je misschien een paar zaken die je wilt bespreken met 

mensen die er ook dagelijks mee bezig zijn?   

 Zin om collega’s te ontmoeten? 

 Geen zin om eindeloos te speuren op rechtspraak.nl of 

elders op Internet? 

 

 

Sla je slag in één dag! 
De jurisprudentiedag is een dag vol recente rechtspraak en 

casesbespreking. Je gaat naar huis met een berg informatie 

over de nieuwste jurisprudentie en je ontmoet collega’s uit het 

veld.  

 

 

Hoe zit dat met de 

invulling van het 

begrip “één 

gebruiksgeheel?” 

Heerenveen verloor in 

2013 een zaak over een 

voortuin, o.a. vanwege 

de goede trouw. Er was 

geen hek of haag om 

die grond te bekennen. 

 

Het wil sinds 1 januari 

2012 nog niet vlotten 

met de verjaring van 

niet-voortdurende en 

niet-zichtbare 

erfdienstbaarheden, 

zoals het recht van 

overpad. 

 

De rechtspraak lijkt 

steeds meer 

gecharmeerd van de 

methode om maar 

iedereen over één kam 

te scheren. Dat is 

gunstig voor overheden 

die moeite hebben met 

bewijs. 

 

Leerstukken uit het 

Burenrecht (boek 5 

BW) kruipen 

langzamerhand de 

verjaring in (boek 3 

BW). 
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Zoals je van ons gewend bent, gaan we vanuit de rechtspraak zó de praktijk in. Je 

krijgt volop de kans om jouw dossiers en cases te bespreken. Iedereen zit altijd op 

het puntje van zijn stoel en daar kan jij als professional bij zijn. 

 

Kortom, de Van Leijen Academie gaat er voor zorgen dat jij weer helemaal bij bent 

en met veel goede tips en trucs weer naar huis gaat! 

Voor jou? 
Deze dagen zijn speciaal opgezet voor medewerkers grondzaken, juristen en andere 

professionals die hun vak willen bijhouden. Die de jongste inzichten meteen willen 

toepassen in hun werk.  Kortom: voor mensen uit de praktijk. 

 

 

 

Gastvrouw 
 

Je gastvrouw op deze boeiende dag is mr.drs. Liesbeth 

van Leijen. Liesbeth is in Nederland dé specialist op 

het gebied het illegaal grondgebruik en verjaring. Haar 

grote kracht als jurist en docent is dat zij juridisch 

complexe materie glashelder en in gewoon Nederlands 

kan uitleggen. Liesbeth is naast een kundig en 

enthousiast jurist ook een gepassioneerd ondernemer. 

Liesbeth gelooft heel erg in het motto “delen is het 

nieuwe vermenigvuldigen”. 

Datum en locatie 
7 juni 2016, Koffiebrandery 

Daviottenweg 40 

5222 BH  ’s-Hertogenbosch 

10 november 2016, midden NL 

(locatie nog onbekend) 

Ontvangst vanaf 10.00 uur, 

aanvang om 10.30 uur,  

einde omstreeks 16.00 uur. 

 

Kleine prijs,  

groot effect.  
Geen BTW nodig. 

 

Deze dag kost € 127,00,, inclusief 

koffie & thee, lunch en materiaal 

om je blijvend te inspireren. 

 

De Van Leijen Academie is als onderdeel 

van Van Leijen Overheidsrecht 

geregistreerd bij het Centraal Register 

Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  

Daarom: bruto = netto; je betaalt geen 

btw!  

 

Contact 
Heb je vragen?  

Wil je graag wat meer informatie?  

Stuur dan een e-mail naar 

info@vanleijenoverheidsrecht.nl  

of bel 073 747 04 03. 

mailto:info@vanleijenoverheidsrecht.nl
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Inschrijven 
Je kunt je hier direct inschrijven voor een 

jurisprudentiedag. 

Liever eerst nog wat meer informatie? 
 

Dat kan. Kijk ook eens op mijn website over illegaal 

grondgebruik, mijn pitch film of op YouTube (klik op de 

plaatjes). 

 

Mail me op: info@vanleijenoverheidsrecht.nl  

of bel 073 747 04 03. 

 

 
 

Opmerkingen van 

cursisten 

 
Ik vond de jurisprudentiedag 

zeer interessant en heb er 

ook erg veel van opgestoken.  

Leuk ook om in contact te 

komen met collega’s van 

andere gemeentes. 

Zeker voor herhaling vatbaar 

dus  

Milou Werner, 

Gemeente Langedijk 

 

Erg interessant. Veel 

informatie voor deze prijs. Ik 

geef het een dikke 9.  

 

No nonsense. Heldere 

informatie over het leerstuk 

van de goede trouw. 

 

Prima uitleg en heldere 

uiteenzettingen. Er valt nog 

veel te leren, merk ik wel. 

 

Ik breng deze kennis morgen 

meteen in de praktijk. 

 

Ik ben nu weer helemaal bij. 

 

De tijd was eigenlijk veel te 

kort. 

 

Ik leerde het meest van de 

vertaling naar de praktijk. 

Het was een goede ervaring. 

https://van-leijen-overheidsrecht.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=mwfhreidcu&l=xbsa44b82s
http://youtu.be/CWWjT0-GEig
http://www.illegaalgrondgebruik.nl
http://youtu.be/yusfbP6aP58

