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SAMENVATTING 

Overheidsgrond is essentieel voor het vervullen van publieke taken, het uitvoeren van publieke 

projecten en het bieden van openbare ruimte. Van veel overheidsgrond wordt door particulieren 

en bedrijven gebruik gemaakt zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt met de overheid als 

eigenaar. Na 20 jaar kan dit gebruik ertoe leiden dat de overheid de grond door verjaring 

verliest. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het ontbreken van een degelijk onderhouds- en 

handhavingsbeleid van de overheid als eigenaar. Jaarlijks ontstaan veel juridische geschillen 

tussen overheden en burgers over de verkrijging van overheidsgrond door verjaring. Het doel 

van dit onderzoek is om alternatieven voor de huidige regelgeving in kaart te brengen en 

aanbevelingen te maken over hoe overheidsgrond beter kan worden beschermd tegen verjaring 

zonder dat een prikkel ontstaat om het gebruik hiervan niet meer te controleren. 

De Belgische en Italiaanse oplossing is om de verjaringsverkrijging van publieke infrastructuur 

uit te sluiten. De wet laat het in bepaalde mate aan de overheid als eigenaar over om te bepalen 

in hoeverre de overige overheidsgrond niet meer vatbaar zal zijn voor verjaring. De voordelen 

van deze regeling zouden zijn de betere bescherming van bepaalde overheidsgronden en het 

terugdringen van juridische geschillen over deze gronden. Een nadeel van deze regeling is dat 

de afbakening van beschermde en niet-beschermde overheidsgronden lastig is en aanleiding 

kan zijn voor juridische geschillen. De overheid als eigenaar wordt daarnaast opgezadeld met 

de taak om in tijdrovende en dure bestuursrechtelijke procedures te bepalen welke grond onder 

de bescherming valt. Een ander nadeel zijn onwenselijke prikkels; burgers zullen hun informele 

gebruik van overheidsgrond niet willen melden omdat de overheid de grond weer zou kunnen 

opeisen, waardoor grondconflicten blijven voortsudderen. Voor de overheid bestaat daarnaast 

geen prikkel om de beschermde eigendom stelselmatig te handhaven. 

Op Curaçao en Sint-Maarten kan overheidsgrond alleen door verjaring worden verkregen als 

de bezitter te goeder trouw is. Overheidsgrond wordt hierdoor tegen verjaringsverkrijgers die 

niet te goeder trouw zijn beschermd. Tegelijkertijd worden de legitieme verwachtingen van 

burgers gehonoreerd. Dit systeem brengt ook geen prikkel met zich om de eigendom van 

overheidsgrond minder te handhaven. De nadelen van deze oplossing zijn dat zij onnodige 

gerechtelijke procedures uitlokt over de uitleg van ‘goede trouw’ en dat de overheid vaak niet 

erin zal slagen om het ontbreken daarvan te bewijzen. In de praktijk zal de bescherming van 

overheidsgrond dus minder groot zijn dan de letter van de wet doet vermoeden. 

De verstgaande bescherming bieden de stelsels van Alberta, Canada en Colorado, VS. De 

verkrijging van overheidsgrond door verjaring is in haar geheel uitgesloten. Deze bescherming 

wordt voor alle overheidsgronden zonder tijdrovende en dure procedures bereikt. Door deze 
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bescherming worden geschillen voorkomen. Het grootste nadeel van deze oplossing is dat een 

prikkel om overheidsgrond te controleren wegvalt, wat tot meer conflicten met onbevoegde 

gebruikers van overheidsgrond zal leiden. Bovendien zal de gebruiker geen enkele prikkel 

hebben om het gebruik te melden, waardoor grondconflicten blijven voortsudderen. 

Colorado biedt, als tussenoplossing, schadeloosstelling in geld voor de overheid als voormalige 

eigenaar die de grond door verjaring kwijt is geraakt. Compensatie beschermt het 

overheidsvermogen, maar niet de voor projecten belangrijke overheidsgrond tegen verjaring. 

Compensatie werkt afschrikkend tegen de opzettelijke inbezitneming van overheidsgrond, maar 

in veel mindere mate tegen een inbezitneming door een gebruiker niet te kwader trouw. De 

bezwaren die aan deze oplossing kleven zijn talrijk. Compensatie vermindert de prikkel voor 

de overheid om haar grond te controleren, hetgeen tot meer grondconflicten zal leiden. 

Compensatie lokt gedurende een langere periode juridische geschillen uit over de compensatie 

én de verjaring. Tegelijkertijd schept zij een prikkel voor burgers om geen beroep te doen op 

verjaring, waardoor grondconflicten blijven voortsudderen. 

Tegen de achtergrond van deze oplossingen beveelt dit rapport aan om met onmiddellijke 

werking de verkrijging van overheidsgrond door verjaring – en de bevrijdende verjaring van de 

rechtsvordering van de overheid als eigenaar – uit te sluiten. Om te voorkomen dat het 

onderhoud van overheidsgrond achteruitgaat, wordt voorgesteld om – naast een algemene 

onderhoudsverplichting – onder bepaalde voorwaarden een ontruimingsverbod op te nemen of 

een vergoeding voor het door de gebruiker gepleegde onderhoud in te voeren.  
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1. Inleiding 

Overheidsgrond verschilt van particuliere grond in ten minste twee opzichten. Het vervult ten 

eerste een publieke functie, bijvoorbeeld als stoep of weg, maar ook als toegangspoort tot 

publieke kabels en leidingen. Overheidsgrond kan deze functie ook zonder meer alsnog in de 

toekomst vervullen (voor zover dat niet reeds gebeurt). De grond dient dus ons allemaal of heeft 

in ieder geval het potentieel om dit te doen. De overheid kan deze grond inplannen voor 

projecten in het algemeen belang zonder rekening te houden met de plannen van een particuliere 

eigenaar, een voorkeursrecht te vestigen of de grond te onteigenen. De uitvoering van 

overheidsbeleid op geschikte overheidsgrond is in de regel sneller en goedkoper. Particuliere 

grond staat daarentegen niet zonder meer ter beschikking voor publieke doeleinden. De 

particuliere eigenaar kan binnen ons publiekrechtelijke kader beslissen over het gebruik van de 

grond. Het tweede verschil is dat de overheidsgrond vermogen van de overheid en dus van onze 

samenleving vertegenwoordigt. 

Ondanks deze grote waarde van overheidsgrond wordt vaak geconstateerd dat de overheid haar 

grond juist niet goed beheert, controleert en/of onderhoudt. Burgers nemen het heft (d.w.z. het 

onderhoud en het verfraaien van overheidsgrond) dan ook op grote schaal in eigen handen. Uit 

empirisch onderzoek is gebleken dat gemeentelijke bermen, bosgrond, groenstroken, parken, 

stoepen en wegen door burgers en bedrijven worden gebruikt zonder afspraken met de 

gemeente. Afhankelijk van het handhavingsbeleid van de gemeente is tussen de 8 en 80% van 

de huishoudens betrokken bij het gebruik zonder recht of titel van gemeentegrond.1 Hiertegen 

kan worden ingebracht dat voor een stelselmatig beheer te weinig geld en mankracht 

beschikbaar is bij gemeenten en andere decentrale overheden;2 de burger vraagt dus wellicht te 

veel. 

Binnen dit spanningsveld tussen het grote belang bij overheidsgrond, de tegenvallende 

bemoeienis van de overheid met haar grond en een gebrek aan capaciteit voor het grondbeheer, 

kiest het Nederlandse recht voor een gematigd burger-vriendelijke benadering. Overheidsgrond 

wordt in principe niet anders behandeld dan particuliere grond. De enige uitzondering is de 

bodem van de territoriale zee en van de Waddenzee, die automatisch eigendom is van de Staat.3 

Dit brengt ook met zich dat overheidsgrond is onderworpen aan de regels over de verkrijging 

van grond door verjaring in de artikelen 3:99 t/m 3:106 BW, art. 3:306 BW en art. 3:314 BW. 

                                                 
1 B. Hoops, Landjepik in Nederland, Den Haag: Boom, 2018. 
2 J.E. Jansen, ‘Schadevergoeding uit onrechtmatige daad na verkrijging door artikel 3:105 BW’, RM Themis 
2018, 3-11, 3. 
3 Art. 5:25 BW; H.P.J.A.M. Hennekens, Openbare zaken naar publiek- en privaatrecht, 2e druk, Zwolle: W.E.J. 
Tjeenk Willink, 2001, pp. 20 e.v. 
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Dit betekent dat als burgers overheidsgrond tien jaar te goeder trouw bezitten of de overheid 

het bezit gedurende 20 jaar kwijt is, de overheid de eigendom van de grond verliest. Dit leidt 

ertoe dat de grond niet meer alleen tijdelijk wordt onttrokken aan zijn functie in het algemeen 

belang, maar ook dat het gebruik van de grond door de burger en zijn/haar band met de grond 

door de wet worden gerespecteerd. Om de grond terug te krijgen zou de overheid de grond 

moeten terugkopen of onteigenen, terwijl de grond vanwege zijn nieuw gebruik, bijvoorbeeld 

als particuliere tuin, ook nog in waarde is gestegen. Tegenover het mogelijke verlies van 

overheidseigendom door verjaring staat de verplichting van gemeenten en andere decentrale 

overheden om juist dit verlies te voorkomen,4 bijvoorbeeld door inventarisaties of 

overheidsgrond door burgers zonder recht of titel wordt gebruikt. De wet ziet het verlies van 

overheidseigendom dus niet als wenselijke uitkomst, maar legt de verantwoordelijkheid om het 

verlies te voorkomen neer bij de decentrale overheden. Voldoet de overheid niet aan deze 

verplichting, dan is het eigendomsverlies als het ware een straf voor eigen nalatigheid.  

In de praktijk is de balans tussen verantwoordelijkheid (minimum aan degelijk beheer) en straf 

(verlies door verjaring) echter meestal zoek. Empirisch onderzoek toont aan dat de meerderheid 

van gemeenten niet actief controleert of overheidsgrond zonder recht of titel wordt gebruikt.5 

Hierdoor komt tot uitdrukking dat decentrale overheden óf niet willens óf niet in staat zijn om 

overheidsgrond goed te beheren. Als overheden hun grond opeisen, dan is een juridische 

escalatie mogelijk, zo niet waarschijnlijk. In 2021 zijn er 25 uitspraken in eerste aanleg over 

het verlies van gemeentegrond gepubliceerd. Vanwege het grote belang bij overheidsgrond en 

het verminderen van rechtsgeschillen hierover is het het overwegen waard om de bescherming 

van overheidsgrond tegen verjaring te verbeteren. Tegen een betere bescherming spreekt het 

belang van de burger die zich gedurende een lange periode om de grond heeft bekommerd en 

hierdoor een niet te veronachtzamen vertrouwen heeft ontwikkeld dat hij/zij de grond zal mogen 

houden. Daarnaast kan een betere bescherming tegen verjaring een prikkel scheppen om 

overheidsgrond juist minder goed te beheren. 

Voor het vinden van een nieuwe balans tussen deze belangen leent zich rechtsvergelijkend 

onderzoek. In België en Italië wordt, net als in bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje, een 

onderscheid gemaakt tussen een openbaar (of publiek) domein van de overheid dat niet door 

verjaring kan worden verkregen en een privaat domein dat wél onderworpen is aan verjaring. 

In Alberta, Canada is de verjaring van overheidsgrond uitgesloten. Op Curaçao en Sint-Maarten 

                                                 
4 Art. 160 lid 3 Gemeentewet. 
5 N.E. Parrello & B. Hoops, ‘Grondgebruik zonder recht of titel: Wat is de juridische positie van de gemeente als 
grondeigenaar en hoe wordt de eigendom in de praktijk gehandhaafd?’, De Gemeentestem, 2018(7473), p. 404-
411. 
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kan overheidsgrond alleen nog te goeder trouw worden verkregen. In dit onderzoek worden ten 

aanzien van deze systemen de volgende vragen beantwoord:  

- Welke overheidsgrond geniet een betere bescherming tegen verjaring dan particuliere 

grond? Hoe nauwkeurig geeft de wetgeving aan welke overheidsgrond (in welke 

situatie) beter wordt beschermd? Hoeveel ruimte hebben rechters om de bescherming 

uit te breiden dan wel in te perken? 

- Is de toegevoegde bescherming van de overheidsgrond afhankelijk van andere 

voorwaarden? 

- Wat wordt als rechtvaardiging aangevoerd voor deze bescherming? 

- Staat tegenover deze bescherming een compensatie van de burger voor het onderhoud 

van de grond? 

- Wat zijn hiervan de praktische consequenties voor het handhavingsbeleid (beperkt tot 

België) en de hoeveelheid juridische geschillen (beperkt tot Alberta, België en Italië)? 

Naast de uitsluiting van de verjaring en het vereiste van goede trouw zijn ook tussenoplossingen 

mogelijk. In Colorado kan de overheid billijke schadevergoeding van de verjaringsverkrijger 

eisen. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht wanneer schadevergoeding als ‘billijk’ wordt 

aangemerkt en schadeloosstelling rechtstheoretisch een passend alternatief is.  

Het doel van dit onderzoek is om modellen aan te reiken voor de verbetering van de wetgeving 

in Nederland. Dit rapport is hierbij een tussenstap waarin de normatieve alternatieven voor het 

huidige model met hun voor- en nadelen worden gepresenteerd. Een vervolgstap is om overleg 

te voeren met belanghebbenden om te verkennen welke oplossing het grootste draagvlak zou 

hebben. Dit overleg kan de basis vormen voor een door zo veel mogelijk belanghebbenden 

gedragen concept-wetsvoorstel.  

Alvorens de resultaten van het rechtsvergelijkende onderzoek uiteen te zetten wordt eerst in 

onderdeel 2 geschetst in hoeverre overheidsgrond in Nederland blootstaat aan verjaring. 

Onderdeel 3 bespreekt het openbaar domein in het Belgische recht. De bescherming van 

overheidsgrond, i.h.b. het openbaar domein, in het Italiaanse recht wordt onder de loep 

genomen in onderdeel 4. Onderdeel 5 bevat een analyse van de uitsluiting van de 

verjaringsverkrijging van overheidsgrond niet te goeder trouw op Curaçao en Sint Maarten. 

Onderdeel 6 schijnt licht op de algehele uitsluiting van de verjaring van overheidsgrond in 

Alberta, Canada. In onderdeel 7 wordt schadeloosstelling als alternatief voor de uitsluiting van 

de verjaring behandeld aan de hand van het recht van Colorado, VS. Onderdeel 8 bevat 

rechtsvergelijkende beschouwingen en de aanbevelingen van dit rapport zijn opgenomen in 

onderdeel 9. 
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2. De verkrijging van overheidsgrond door verjaring 

In dit onderdeel wordt geschetst in hoeverre overheidsgrond blootstaat aan 

verjaringsverkrijging.6 Kort zal ook worden ingegaan op de positie van onbevoegde gebruiker 

als de overheid als eigenaar ontruiming vordert. De belangrijkste inzichten worden eerst kort 

samengevat: 

 Voor verjaringsverkrijging is een inbezitneming vereist. Aan de inbezitneming van 

overheidsgrond worden strengere eisen gesteld dan aan de inbezitneming van 

particuliere grond. 

 Aan de inbezitneming van publieke infrastructuur worden zeer hoge eisen gesteld. In 

toenemende mate is een manshoog hek niet meer voldoende. 

 Voor de inbezitneming van andere overheidsgrond is een omheining die de toegang 

tot de grond effectief beperkt, in de regel voldoende. Hierover is de jurisprudentie 

wispelturig. 

 Aan het bezit van overheidsgrond te goeder trouw worden lagere eisen gesteld dan 

aan het bezit niet te goeder trouw. Een omheining die de toegang tot de grond effectief 

beperkt, is doorgaans voldoende. 

 De jurisprudentie is wispelturig en brengt een onderscheid tussen particuliere en 

overheidsgrond aan dat niet in de wet te vinden is. Daarom is het aan te bevelen dat 

de wetgever rechtszekerheid schept met betrekking tot de verkrijging van 

overheidsgrond door verjaring. 

 De onbevoegde gebruiker zal in de regel geen aanspraak kunnen maken op de 

vergoeding van onderhoudskosten. 

 Het gebruik door een onbevoegde gebruiker kan een onrechtmatige toestand 

teweegbrengen. Dit kan weliswaar niet leiden tot een eigendomsverlies, maar wél tot 

het verjaren van de rechtsvordering om deze toestand op te heffen. Dit zou betekenen 

dat de onbevoegde gebruiker kan doorgaan met het gebruik. 

 

De letter van de wet doet vermoeden dat voor een verkrijging van overheidsgrond door 

verjaring precies dezelfde eisen gelden als voor particuliere grond. Op grond van art. 3:99 lid 1 

BW kan overheidsgrond door onafgebroken bezit gedurende tien jaar worden verkregen, mits 

de bezitter te goeder trouw is. De bezitter zal te goeder trouw zijn als zijn voorganger als 

eigenaar van zijn eigen perceel de overheidsgrond in bezit heeft genomen en er geen enkele 

                                                 
6 Dit onderdeel is gedeeltelijk gebaseerd op B. Hoops, ‘Illegaal gebruik en verjaringsverkrijging van 
overheidsgrond’, Tijdschrift voor zakenrecht 2021, 11-15. 
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indicatie is dat de grond niet van zijn voorganger was.7 Art. 3:105 jo. 3:306 jo. 3:314 BW biedt 

een grondslag voor een verkrijging door verjaring waarbij de goede trouw van de bezitter niet 

relevant is. Als de eigenaar het bezit van zijn/haar grond verliest en gedurende 20 jaar niet 

opeist, dan wordt de persoon die de grond op dát moment bezit, eigenaar van de grond.  

Een analyse van 38 uitspraken over de verkrijging van overheidsgrond door verjaring die tussen 

januari 2017 en april 2020 zijn gewezen,8 toont echter aan dat de rechter particuliere en 

overheidsgrond verschillend behandelt. Voor een verjaringsverkrijging zijn bezit en daarmee 

een inbezitneming vereist. Een bezitter houdt de overheidsgrond blijkens art. 3:107 BW voor 

zichzelf. Een inbezitneming in de zin van art. 3:113 BW houdt in dat de machtsuitoefeningen 

voortdurend zijn en daardoor het bezit van de overheid teniet wordt gedaan.9 Ook al is de 

toepassing van deze bepalingen afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de in de 

jurisprudentie ontwikkelde eisen voor een inbezitneming en daarmee voor een 

verjaringsverkrijging zijn overduidelijk strenger als de eigenaar een overheid is.  

De eisen voor een inbezitneming zijn het strengst als de overheidsgrond deel uitmaakt van de 

publieke infrastructuur. Men denke hierbij aan bermen, fietspaden, stoepen en wegen. Voor de 

inbezitneming van infrastructuur zal minimaal een omheining moeten worden geplaatst die de 

toegang tot de overheidsgrond effectief beperkt.10 De trend is dat zelfs meer is vereist dan een 

dergelijke omheining. In een zaak had een gebruiker een gemeentelijke berm bij zijn tuin 

getrokken door een laurierhaag eromheen te plaatsen. De gebruiker verkocht de grond en de 

koper nam aan dat de in gebruik genomen grond bij het perceel hoorde. De laurierhaag was 

inmiddels manshoog, ondoordringbaar en ondoorzichtig. Desondanks oordeelde het Hof Den 

Bosch – in tegenstelling tot de rechtbank – dat de koper geen bezitter was geworden omdat het 

niet ongebruikelijk was dat burgers gemeentegrond in gebruik namen om hun woongenot te 

vergroten.11 In andere zaken oordeelde het Hof Amsterdam dat een stevig gefundeerde en met 

een muur afgebakende oprit op een berm12 en een terrasmuur en een terrasschot op een straat13 

onvoldoende waren voor bezit. 

                                                 
7 B. Hoops, ‘Te goeder trouw, te kwader trouw of geen van beide? Wegwijs in de nieuwe 
verjaringsverkrijgingsjungle’, WPNR 2017, 983-990. 
8 De auteur bedankt Yassine Hasnaoui heel hartelijk voor zijn ondersteuning bij het opzoeken en samenvatten 
van deze uitspraken. 
9 HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743, NJ 2016/78, m.nt. Verstijlen, ro. 3.4.2; Vgl. J.E. Jansen, 
Bezit te kwader trouw, verkrijgende en bevrijdende verjaring, diss. RuG, Den Haag: Boom, 2011, p. 272. 
10 B. Hoops, ‘Het ene hek is het andere niet: Hoe de omgeving van grond en zijn eigenaar het bezitsvereiste in 
verjaringszaken inkleuren’, WPNR 2017, 1045-1053, 1048-1051. 
11 Hof Den Bosch 24 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1059, ro. 6.20 e.v. Vgl. Hof Den Bosch 2 mei 2017, 
ECLI:NL:GHSHE:2017:1902, waarin een beroep op verjaring werd afgewezen omdat men over het hek nog 
heen kon stappen.  
12 Hof Amsterdam 7 januari 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:27, ro. 3.8 e.v. 
13 Hof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:34, ro. 3.7 e.v. 
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Publieke infrastructuur wordt dus al in grote mate beschermd. Het Hof Den Bosch en het Hof 

Amsterdam zijn kennelijk van mening dat een omheining dan wel bebouwing onvoldoende is 

voor een inbezitneming, terwijl iemand die grond voor zichzelf houdt normaal gesproken niet 

meer zou doen dan dat. De hoven lijken te veronderstellen dat de gebruiker alleen dan bezitter 

wordt als hij/zij de eigendom van de overheid openlijk tegenspreekt. Dit zou betekenen dat door 

de achterdeur een onderscheid wordt aangebracht tussen particuliere en overheidsgrond dan wel 

tussen publieke infrastructuur en andere grond. 

Deze bevinding is alleen maar zonder meer juist als de bezitter van publieke infrastructuur niet 

te goeder trouw is. De lagere rechter stelt doorgaans lagere eisen aan het bezit te goeder trouw 

dan aan het bezit niet te goeder trouw.14 Er is een reeks van zaken waarin bermen langs een 

provinciale weg15 of overheidsgrond langs een spoorweg16 door middel van een hek of haag is 

omheind door de voorganger van de huidige gebruiker. De huidige gebruiker meent eigenaar 

van de overheidsgrond te zijn en heeft ook geen reden om hieraan te twijfelen. In tegenstelling 

tot bijvoorbeeld de hoven in Amsterdam en Den Bosch in de hierboven beschreven uitspraken,17 

oordeelden de lagere rechters in de zaken dat de gebruiker ook bezitter was. 

Aan het bezit van andere overheidsgrond, zoals bospercelen en groenstroken langs parken en 

sportvelden, worden minder hoge eisen gesteld. Een gebruiker zal in de regel uiterlijk bezitter 

worden zodra hij de toegang tot de overheidsgrond met een omheining effectief beperkt.18 Denk 

aan een schutting of een manshoog hek. De jurisprudentie biedt echter een tamelijk wispelturig 

beeld van wat precies is vereist. Andere vormen van gebruik kunnen namelijk ook voldoende 

zijn voor een inbezitneming. Een aangelegd pad werd door het Hof Arnhem-Leeuwarden 

voldoende geacht voor bezit van de bosgrond onder het pad, maar een huisnummerbord en 

stootband waren niet voldoende voor het bezit van de rest van het bosperceel.19 Soms hangt de 

invulling van de bezitseisen af van de geografische situatie. Een landtong kan volgens de 

Rechtbank Noord-Holland door het enkele exclusieve gebruik in bezit worden genomen als de 

landtong alleen via het perceel van de gebruiker kan worden bereikt.20 Niet voldoende was in 

                                                 
14 Hoops 2017, p. 1049. 
15 Rb. Midden-Nederland 12 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:965, ro. 2.8 en Rb. Gelderland 31 mei 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:3329, ro. 4.7. 
16 Rb. Noord-Nederland 27 juni 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:2784, ro. 4.5. 
17 Hof Den Bosch 24 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1059, ro. 6.20 e.v.; Hof Amsterdam 7 januari 2020, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:27, ro. 3.8 e.v.; Hof Amsterdam 9 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:34, ro. 3.7 
e.v. 
18 Hoops 2017, pp. 1050-1051; Rb. Gelderland 13 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1639, ro. 5.7; Rb. 
Overijssel 28 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1431, ro. 4.11; en Hof Den Bosch 13 februari 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:572, ro. 6.4.1 e.v. 
19 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6144, ro. 6.12 e.v. 
20 Rb. Noord-Holland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:8775, ro. 4.2 e.v.  
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andere zaken het bestraten en opslaan van containers op een leeg stuk grond,21 en het plaatsen 

van een vlonder op en het gebruik als tuin van een stuk groen langs een oever.22    

Een voorbeeld van een voor gebruikers uitermate strenge benadering is te vinden in een zaak 

die berecht is door de Rechtbank Noord-Holland. Daarin had een woningeigenaar een 

groenstrook langs een trottoir geheel afgesloten met een hek en coniferen en op de strook een 

overkapping geplaatst en een vijver aangelegd. Desondanks concludeerde de Rechtbank dat 

geen sprake was van ondubbelzinnig bezit omdat een huurder of erfpachter de grond ook zo 

had kunnen gebruiken.23 Deze benadering doet denken aan de Bossche jurisprudentie24 over 

publieke infrastructuur en wellicht wilde de rechter bij deze jurisprudentie aansluiten omdat hij 

een groenstrook naast een trottoir ook heeft gekwalificeerd als berm en publieke infrastructuur. 

Het is dus onwaarschijnlijk dat een particuliere gebruiker van overheidsgrond ook 

bezitter is. Tegenover deze bijzondere bescherming staat in de regel geen aanspraak op 

vergoeding van de onderhoudskosten die de gebruiker ten behoeve van de overheidsgrond heeft 

gemaakt. Art. 3:120 en 3:121 BW zijn blijkens art. 3:124 BW niet van toepassing op de relatie 

tussen de niet-bezitter en eigenaar. Dit is een neveneffect van het strenge bezitscriterium. Zelfs 

als de onbevoegde gebruiker bezitter was, zou alleen de bezitter te goeder trouw volgens art. 

3:120 lid 2 BW de ten behoeve van de overheidsgrond gemaakte kosten vergoed krijgen. 

Hieronder vallen ook onderhoudskosten.25 Waarschijnlijk zou de rechter de vergoeding 

overigens in veel gevallen matigen op grond van dezelfde bepaling. De gebruiker heeft 

vermoedelijk kosten gemaakt die de overheid als eigenaar nooit zou hebben gemaakt en die niet 

stroken met de openbare bestemming van de overheidsgrond, bijvoorbeeld de kosten voor de 

verfraaiing van overheidsgrond als onderdeel van een particuliere tuin. Deze vordering zou 

bovendien na minimaal vijf en na maximaal 20 jaar verjaren (art. 3:310 lid 1 BW). Het is verder 

onwaarschijnlijk, zo niet uitgesloten, dat gebruikers een vordering hebben op grond van art. 

6:212 BW (ongerechtvaardigde verrijking). De overheid als eigenaar heeft weliswaar 

onderhoudskosten bespaard doordat de onbevoegde gebruiker zich om de grond heeft 

bekommerd. De verrijking van de overheid is echter het gevolg van een ‘opgedrongen 

bestedingspatroon’ van de onbevoegde gebruiker, zodat een aanspraak niet voor de hand ligt.26 

                                                 
21 Rb. Amsterdam 15 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:10631, ro. 4.5 e.v.; en Rb. Zeeland-West-Brabant 1 
maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1272, ro. 3.7 e.v. 
22 Rb. Rotterdam 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9529, ro. 4.7 e.v., i.h.b. 4.14. 
23 Rb. Noord-Holland 13 maart 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1955, ro. 5.8. 
24 Hof Den Bosch 24 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1059, ro. 6.20 e.v. 
25 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/185 en 186. 
26 T. van der Linden, ‘De opgedrongen verrijking’, AA 2013, 11-20. Zie nader Hoops 2018, pp. 26-27. 
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Daarnaast zou de aanspraak sowieso vijf jaar na het maken van de kosten verjaren op grond van 

art. 3:310 lid 1 BW. De balans slaat dus door naar de kant van de overheid. 

De eisen voor de inbezitneming van overheidsgrond staan in een groot contrast met de eisen 

die aan de inbezitneming van particuliere grond worden gesteld. Bij grensgeschillen tussen 

buren is van een inbezitneming in de regel al sprake indien de erfafscheiding afwijkend van de 

juridische grens wordt geplaatst of verplaatst en de strook van de buurman een eenheid vormt 

met het perceel van de onbevoegde gebruiker.27 Dit maakt duidelijk dat de jurisprudentie een 

onderscheid tussen particuliere en overheidsgrond aanbrengt dat niet in de wet terug te vinden 

is. Bovendien zijn de precieze eisen nog steeds onduidelijk en is de jurisprudentie tamelijk 

wispelturig.  

Ook al blijkt overheidsgrond dus al beter beschermd tegen verjaring dan de letter van de wet 

doet vermoeden, het verdient aanbeveling dat de wetgever op dit gebied voor rechtszekerheid 

zorgt. De opties hiervoor worden in de komende onderdelen in kaart gebracht. Voor de 

volledigheid wordt nog gewezen op twee rechtsfiguren die de bescherming van grondeigendom 

tegen verjaring in het algemeen beïnvloeden. De eerste rechtsfiguur is de onrechtmatige daad. 

Op grond van het arrest Gemeente Heusden van de Hoge Raad is het mogelijk dat de eigenaar 

het bezit van de door verjaring verloren grond nog 40 jaar na de inbezitneming en 20 jaar na de 

verjaringsverkrijging kan opeisen, op grond van het onrechtmatigedaadsrecht.28 Hierover meer 

in onderdeel 7. De tweede rechtsfiguur is de onrechtmatige toestand. Het opeisen van het bezit 

van overheidsgrond kan niet alleen worden uitgesloten door een verjaringsverkrijging, maar 

ook op grond van een onrechtmatige toestand. Het is omstreden wat precies de onrechtmatige 

toestand inhoudt.29 Het is mogelijk dat een onbevoegde gebruiker die door een laag hek op de 

grond van iemand anders te plaatsen niet bezitter wordt, wél een onrechtmatige toestand 

teweegbrengt. Na 20 jaar verjaart de rechtsvordering van de overheid om deze onrechtmatige 

toestand op te heffen op grond van art. 3:314 BW jo. art. 3:306 BW. Dit zou ertoe leiden dat 

overheid nog wél eigenaar is, maar de feitelijke macht erover niet kan opeisen. 

 

 

 

 

                                                 
27 Hoops 2017, p. 1051. 
28 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, ro. 3.7.4. 
29 P.C. van Es, ‘Overpeinzingen over een onrechtmatige toestand’, WPNR 2018, 665-671; B. Hoops, ‘De 
onrechtmatige toestand dicht een gat in ons verjaringsrecht: Reactie op ‘Overpeinzingen over een onrechtmatige 
toestand’ van mr. P.C. van Es, WPNR 2018/7206’, WPNR 2018, 829-831. 
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3. Publiek domein in het Belgische recht 

Dit onderdeel zet eerst de bijzondere bescherming van overheidsgrond tegen 

verjaringsverkrijging in het Belgische recht uiteen. Vervolgens wordt de ratio achter deze 

regeling belicht. Er volgt een nadere analyse, o.a. van de positie van de onbevoegde gebruiker, 

en een mogelijke toepassing van de Belgische regeling in het Nederlandse recht. In een tabel 

wordt dan aangeduid hoe overheidsgrond met verschillende functies wordt beschermd tegen 

verjaringsverkrijging. Ten slotte wordt het handhavingsbeleid van Belgische steden en 

gemeenten geschetst en beschreven hoe vaak gerechtelijke geschillen over overheidsgrond 

optreden. De volgende tabel vat de kerninzichten van dit hoofdstuk samen: 

 

Bijzondere kenmerken Uitsluiting verkrijging overheidsgrond, mits hij bij het publiek 
domein hoort. 

Voordelen - Volledige bescherming van infrastructuur tegen verjaring. 
- Prikkel om gebruik van groenstroken te controleren, blijft in 
stand. 

Nadelen - Geschillen over betekenis van ‘publiek domein’; 
- Publiek domein beperkt verhandelbaarheid van grond en 
goederenrechtelijke constructies om gebruik daarvan te regelen; 
- Prikkel om beroep op verjaring te doen wordt verminderd; 
grondconflicten kunnen hierdoor eerder onopgemerkt 
voortsudderen zonder vaste einddatum; 
- Niet-honoreren van legitieme verwachtingen van bezitters te 
goeder trouw. 

 
 

3.1 Uiteenzetting van de bescherming 

Het Belgische Burgerlijk wetboek (BW) voorziet in de mogelijkheid van de verkrijging van 

eigendom door langdurig bezit (verkrijgende verjaring).30 Het bezit wordt, zoals in het 

Nederlandse recht, afgebakend van het houden van een zaak voor iemand anders (detentie).31 

Voor de verkrijgende verjaring dient het bezit voortdurend en onafgebroken, ongestoord en 

openbaar te zijn en bovendien ondubbelzinnig te duiden op de pretentie van een eigendomsrecht 

(art. 3.21 BW).32 Het aanleggen van een hek duidt in beginsel ondubbelzinnig op een 

eigendomsrecht.33 Duurt dit bezit 30 jaar voort, dan verkrijgt de bezitter de eigendom (op grond 

                                                 
30 V. Sagaert, Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, Goederenrecht, 2e druk, Mechelen: Kluwer, 2021, pp. 
1085 e.v. 
31 Sagaert 2021, pp. 1055 e.v. 
32 Sagaert 2021, pp. 1059 e.v. 
33 Vred. Leuven (II) 7 april 2015, RW 2015-16, 516. 
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van art. 3.27 en 3.26 BW). Hierbij speelt geen rol of de bezitter te goeder trouw of te kwader 

trouw is. Als de bezitter het bezit van een niet-eigenaar te goeder trouw heeft verkregen, dan 

kan hij de grond door bezit gedurende tien jaar verkrijgen. Op grond van art. 2265 van het oude 

BW (OBW) was nog een wettige titel, zoals een koopovereenkomst, vereist. Volgens art. 3.27 

BW in het nieuwe goederenrecht is sinds 1 september 2021 voor een verkrijging door bezit te 

goeder trouw gedurende tien jaar niet langer een wettige titel vereist.  

Deze regels zijn slechts onverkort van toepassing op een deel van de overheidsgrond. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen openbare (of publieke) en private domeingoederen.34 Terwijl 

de beschreven regels onverkort van toepassing zijn op private domeingoederen, bevinden 

openbare domeingoederen zich in beginsel buiten de handel.35 Art. 2226 OBW bepaalde 

hieromtrent dat goederen die buiten de handel zijn, niet door verkrijgende verjaring kunnen 

worden verkregen. In het nieuwe goederenrecht wordt dit door art. 3.45 lid 2 BW bevestigd. 

Om deze reden kan de eigendom van of een beperkt recht op openbare domeingoederen nooit 

worden verkregen door verkrijgende verjaring.36  

Anders dan het oude BW, laat art. 3.45 lid 2 BW inmiddels toe dat beperkte gebruiksrechten 

op openbare domeingoederen kunnen worden gevestigd voor zover de openbare bestemming 

van de overheidsgrond niet in het gedrang komt.37 Hiervoor moet de overheid in het bijzonder 

ook in staat zijn om het gebruik van de grond te reguleren.38 Druist het beperkte recht na verloop 

van tijd wél in tegen de openbare bestemming van de overheidsgrond, dan eindigt het recht.39 

Een hypotheekrecht kan nog steeds niet worden gevestigd op openbare domeingoederen;40 op 

een opstalrecht op het domeingoed echter wél.41 

De definitie van openbare domeingoederen is dus van groot belang voor de mate waarin 

overheidsgrond in het Belgische recht wordt beschermd. In het nieuwe goederenrecht is het 

uitgangspunt dat overheidsgrond tot het private domein behoort.42 Overheidsgronden zijn alleen 

openbare domeingoederen indien zij daartoe zijn bestemd. Dit is een heel globale omschrijving. 

In het OBW werd het openbare karakter van bepaalde overheidsgronden nog wettelijk 

vastgelegd. Art. 538 OBW bepaalde dat onder andere wegen, banen en straten die aan de Staat 

                                                 
34 Sagaert 2021, pp. 237 e.v. Omstreden is of ook particuliere grond bij het openbaar domein kan horen: Sagaert 
2021, pp. 250 e.v. 
35 Sagaert 2021, p. 256. Vgl. art. 537 OBW. 
36 J. Van de Voorde, De verkrijgende verjaring, Brugge: Die Keure, 2019, nrs. 600 en 636. 
37 Sagaert 2021, pp. 256 e.v. 
38 Van de Voorde 2019, nr. 632. 
39 Sagaert 2021, p. 264. 
40A. Lemmerling, ‘Openbaar domein’, in: V. Sagaert e.a. (red.), Het nieuwe goederenrecht, Antwerpen: 
Intersentia, 2021, pp. 101-136, 129. 
41 Lemmerling 2021, pp. 133-134. 
42 Lemmerling 2021, p. 123. 
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toebehoren, rivieren, stranden en havens tot het openbaar domein behoorden. Dat een dergelijke 

bepaling niet meer in het nieuwe goederenrecht terug te vinden is, wil niet zeggen dat deze 

gronden ineens tot het private domein behoren. Overheidsgronden moeten in beginsel aan twee 

algemene voorwaarden, een subjectieve en een objectieve voorwaarde, voldoen om tot het 

openbaar domein te behoren. 

De subjectieve voorwaarde is dat de grond is bestemd voor het gebruik door iedereen of voor 

een openbare dienst.43 Gronden die niet zijn bestemd voor het gebruik door iedereen, maar wel 

voor een openbare dienst zijn bijvoorbeeld gevangenissen.44 Bestemd voor het gebruik door 

iedereen zijn bijvoorbeeld dijken, kanalen, rioleringen, spoorwegen en stations.45 Het domein 

van de Kroon is een voorbeeld van grond die bij het private domein hoort omdat het niet aan de 

subjectieve voorwaarde voldoet.46 

De objectieve voorwaarde is dat een overheidsorgaan de grond heeft bestemd tot algemeen 

gebruik (‘geaffecteerd tot het openbaar domein’).47 Dit kan uitdrukkelijk of stilzwijgend 

gebeuren. In de regel wordt de bestemming vastgelegd in een besluit waarin de grond wordt 

bestemd voor een publiek doel. De overheidsgrond maakt dan ook deel uit van het openbare 

domein indien de verwezenlijking van het publieke doel nog niet is gebeurd.48 Stilzwijgend kan 

de bestemming voortvloeien uit het feit dat het overheidsorgaan de grond ook daadwerkelijk 

inzet voor het publieke doel; het publieke doel moet zonder een uitdrukkelijke aanwijzing dus 

wél worden verwezenlijkt.49 Sommige overheidsgronden, zoals bevaarbare kanalen, rivieren en 

stranden, hoeven niet aan deze objectieve voorwaarde te voldoen omdat zij van nature tot het 

openbaar domein behoren.50     

Nadere voorwaarden worden niet gesteld; tot het openbare domein kan dus bijvoorbeeld ook 

openbaar groen behoren. Hiervoor moet het openbaar groen echter ook daadwerkelijk een 

openbare dienst vervullen of door iedereen gebruikt kunnen worden.51 Typische voorbeelden 

van openbare domeingoederen zijn straten, rioleringen, musea en spoorwegen.52 Bij het 

openbaar domein horen ook ‘accessoria’ van de publieke domeingoederen. De stoep, de berm 

                                                 
43 Cass. 15 maart 2018, T.Gem. 2019, 87. Vgl. Sagaert 2021, p. 238; en Van de Voorde 2019, nr. 597. 
44 Van de Voorde 2019, nr. 598. 
45 Van de Voorde 2019, nrs. 597; M. Lernout & J. Van de Voorde, ‘Acquisitive Prescription of Public Domain 
Goods (Government Property) in Belgium, France, the Netherlands and England’, in: B. Hoops, R. Koolhoven & 
L. Rostill (red.), Property Law Perspectives V, Den Haag: Boom Eleven, 2017, pp. 69-93, nr. 13. 
46 Sagaert 2021, p. 241. 
47 Sagaert 2021, pp. 243 e.v.; en Lernout & Van de Voorde 2017, pp. 75 e.v. 
48 Lernout & Van de Voorde 2017, p. 76. 
49 Sagaert 2021, p. 244. 
50 Sagaert 2021, pp. 243 e.v. 
51 Lemmerling 2021, p. 110. 
52 Sagaert 2021, p. 239. 
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en alle gronden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een straat, worden bijvoorbeeld 

vermoed deel uit te maken van de straat.53 

Een belangrijke uitzondering op de onverjaarbaarheid van openbare domeingoederen betreft de 

buurtweg (zie art. 12 Buurtwegenwet). Dit zijn gemeentelijke wegen die slechts voor een buurt 

van betekenis zijn. Zodra een buurtweg door particulieren aan zijn bestemming is onttrokken, 

bijvoorbeeld doordat de weg volledig is geblokkeerd,54 kan de buurtweg door verjaring worden 

verkregen. Het is echter onduidelijk wanneer de verjaringstermijn ingaat. Een rechter heeft 

geoordeeld dat de verjaringstermijn ingaat op het moment dat de weg is geblokkeerd.55 Andere 

rechters menen dat de publieke bestemming eerst (bevrijdend) moet verjaren. Dertig jaar na het 

blokkeren zou de verjaringstermijn dus pas ingaan.56 Het is niet mogelijk om andere 

overheidsgronden aan het openbaar domein te onttrekken door langdurig bezit.57  

De overheidsgronden kunnen door het betreffende overheidsorgaan uitdrukkelijk worden 

onttrokken aan hun publieke bestemming. Dit kan door een besluit van dat overheidsorgaan 

worden bereikt of een handeling waaruit noodzakelijkerwijs blijkt dat het overheidsorgaan de 

publieke bestemming aan de grond ontneemt.58 Het is onduidelijk en omstreden welke 

handelingen aan het laatste vereiste voldoen, meer specifiek of een verkoop van de grond een 

dergelijke handeling is. In ieder geval moet de publieke bestemming ook daadwerkelijk 

eindigen.59 

 

3.2 Doel en nadelen van het openbaar domein 

Het doel van het openbaar domein in het Belgische recht is om een materiële basis voor de 

vervulling van publieke taken te waarborgen.60 Openbare domeingoederen kunnen dan ook niet 

door verkrijgende verjaring worden onttrokken aan hun publieke functie. 

Doordat openbare domeingoederen in beginsel buiten de handel vallen, wordt het bezwaren van 

dergelijke overheidsgrond met goederenrechtelijke rechten beperkt. In de regel kunnen slechts 

concessies of andere publiekrechtelijke gebruiksrechten worden verleend aan private 

entiteiten.61 De keerzijde van dit concept is dus een afnemende flexibiliteit bij de inrichting van 

                                                 
53 A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme & J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 
Mechelen, Kluwer, 2014, pp. 381-382, nr. 369. 
54 Cass. 10 december 1885, Pas. 1886, I, 9. 
55 Rb. Luik 21 februari 1990, JLMB 1991, 680. 
56 Rb. Dendermonde 8 november 2012, TMR 2013, 661. 
57 Cass. 17 oktober 2014, TBO 2015, 132; Van de Voorde 2019, nrs. 629 e.v. 
58 Sagaert 2021, pp. 245 e.v. 
59 Lemmerling 2021, p. 110. 
60 Sagaert 2021, p. 256. 
61 Sagaert 2021, pp. 250 e.v. 
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het gebruik van de overheidsgrond en de beschikking over de grond. De exploitatie van 

overheidsgronden is daarom voor derden minder vaak effectief en efficiënt mogelijk en/of 

minder vaak eenvoudig te financieren.62 Dit is een groot nadeel in tijden van steeds grotere 

publiek-private samenwerking en gemengd gebruik.63  

Door de invoering van het nieuwe goederenrecht en de regel dat de vestiging van beperkte 

rechten mogelijk is voor zover de openbare bestemming hierdoor niet in het gedrang komt, 

wordt beoogd om de bruikbaarheid en inzetbaarheid van overheidsgrond in het economische 

verkeer te vergroten.64 De financierbaarheid wordt vergemakkelijkt door de mogelijkheid van 

een hypotheekrecht op een eventueel gevestigd opstalrecht.65 Problematisch blijft echter dat de 

beperkte rechten nog steeds nooit volledige zekerheid bieden omdat zij eindigen wanneer zij de 

openbare bestemming van de overheidsgrond in het gedrang brengen. 

 

3.3 Nadere analyse en toepassing in Nederland 

Het doel om te waarborgen dat publieke taken kunnen worden vervuld, is zonder meer 

verenigbaar met de Nederlandse rechtsorde. De Nederlandse wetgever zou moeten bezien 

welke goederen voor de samenleving zo belangrijk zijn dat zij altijd beschermd moeten worden 

en hoeveel beleidsvrijheid hij aan gemeenten, provincies en waterschappen wil toekennen om 

deze lijst uit te breiden. 

In het Belgische recht wordt een deel van de openbare domeingoederen door een 

bestuursorgaan bestemd tot publiek gebruik. Overheidsgronden die door iedereen kunnen 

worden gebruikt, of zijn bestemd tot een openbare dienst, kunnen, op grond van een 

bestuursrechtelijk besluit of door de verwezenlijking van een publieke bestemming, worden 

beschermd tegen een eigendomsverlies door langdurig bezit. Wat gemeenten (in Nederland of 

elders) betreft, kan deze open categorie bijvoorbeeld zorgen voor de bescherming van openbare 

parken. Wat waterschappen in Nederland betreft, bestaat geen twijfel dat bijvoorbeeld 

waterkeringen en de grond rond waterkeringen op deze manier beschermd kunnen worden. 

De open categorie van het openbare domein schept aan de ene kant meer flexibiliteit 

omdat op een gedecentraliseerde manier besloten kan worden welke goederen een bijzondere 

bescherming verdienen. Aan de andere kant moet voor de vaststelling van de publieke 

bestemming in de regel een bestuursrechtelijke procedure (met waarborgen rond de 

                                                 
62 Sagaert 2021, pp. 261 e.v. 
63 Lemmerling 2021, p. 103. 
64 Lemmerling 2021, p. 122. 
65 Lemmerling 2021, pp. 116, 133-134. Eerder kon al een hypotheek worden gevestigd op een opstalrecht dat 
afhankelijk is van een vergunning of concessie. 
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bekendmaking e.d.) worden gevolgd die tijd en geld gaat kosten. Daarnaast moet de wetgever 

nadere criteria ontwikkelen voor wat onder ‘publiek gebruik’ of een vergelijkbaar criterium te 

verstaan valt. In het Belgische recht bestaat geen duidelijkheid over de uitleg. De Nederlandse 

jurisprudentie over het ‘publieke belang’ in het onteigeningsrecht doet vermoeden dat de 

Nederlandse rechterlijke macht hiermee ook zou worstelen.66 Zonder deze duidelijkheid dreigt 

dat te veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de goederen tegen verjaring te 

beschermen. Als dit het geval is, dan verliest het openbaar domein zijn onderscheidend 

vermogen en is een algehele uitsluiting van de verjaring van overheidsgrond zinvoller en met 

minder kosten verbonden. Aan de andere kant rijst het gevaar dat het lokaal niveau niet de 

nodige middelen heeft om bij alle overheidsgronden te kunnen bepalen of zij beschermd zouden 

moeten worden. 

Tegenover deze bescherming van de overheidsgrond staat in het Belgische recht in beginsel 

geen aanspraak van de onbevoegde gebruiker op vergoeding van hetgeen de gebruiker ten 

behoeve van de overheidsgrond heeft besteed. Art. 3.29 BW sluit de vergoeding van gemaakte 

kosten voor de bezitter te goeder trouw expliciet uit. Het Belgische recht erkent de 

ongerechtvaardigde verrijking als bron van verbintenissen.67 Hoogstwaarschijnlijk zal de 

onbevoegde gebruiker echter geen beroep kunnen doen op deze rechtsfiguur. Weliswaar 

bespaart de overheid onderhoudskosten doordat de onbevoegde gebruiker zich om de grond 

bekommert, bijvoorbeeld als onderdeel van zijn tuin. De gebruiker zou echter moeten aantonen 

dat de overheid de onderhoudskosten ook zou hebben gemaakt of had moeten maken.68 Het 

doel hiervan is om te voorkomen dat aan de eigenaar een uitgave kan worden opgedrongen. 

Aangezien het onderhoud van overheidsgrond vanwege eenvoud en schaalvoordelen doorgaans 

goedkoper zal zijn dan de aanleg van een particuliere tuin, zal de gebruiker in ieder geval niet 

alle kosten vergoed kunnen krijgen. Hoogstwaarschijnlijk zal geen sprake zijn van een 

vordering uit ongerechtvaardigde verrijking omdat op de overheid geen onderhoudsverplichting 

rust en niet met zekerheid gezegd kan worden dat de overheid het onderhoud zou hebben 

gepleegd. Zelfs als de gebruiker een vordering had, zou deze vordering overigens volgens art. 

2262bis BW verjaren vijf jaar nadat de gebruiker kennis heeft genomen van de verrijking en de 

identiteit van de eigenaar, met dien verstande dat de vordering uiterlijk na 20 jaar verjaart. 

                                                 
66 J.A.M.A. Sluysmans & J.J. van der Gouw, Onteigeningsrecht, Deventer: Kluwer, 2015, p. 44. 
67 De ongerechtvaardigde verrijking is in het Belgische recht gebaseerd op jurisprudentie: J. Baeck, ‘Multi-
inzetbaar in het Belgische privaatrecht: de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking’, in: Vereniging voor de 
Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland, Preadviezen 2012, Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers, 2012, pp. 199-243, pp. 200-202. Het nieuwe verbintenissenrecht voorziet deze rechtsfiguur in de 
artikelen 5.135-137 van een wettelijke grondslag.   
68 Baeck 2012, pp. 204-205. 
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3.4 Toepassing op overheidsgrond met verschillende functies 

Functie grond Bescherming volgens Belgisch recht 

Stoep Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Fietspad Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Openbare weg Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Woonerf Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Oever van een rivier of meer Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Bos Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 

waarin het een publieke bestemming krijgt. 

Openbaar park Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 

waarin het een publieke bestemming krijgt. 

Sportveld Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 

waarin het een publieke bestemming krijgt. 

Berm Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Groen zonder bijzondere waarde dat niet in 

gebruik is 

Door langdurig bezit verkrijgbaar 

 

 

3.5 Handhavingsbeleid 

Er zijn vier interviews gevoerd met medewerkers grondzaken van Belgische gemeenten en 

steden. De vragen in de interviews richten zich enerzijds op het aantal gevallen van 

grondgebruik zonder recht of titel en van verkrijging van het private domein door verjaring. 

Anderzijds betreffen de vragen de handhaving van het bezit van openbare en private 

domeingoederen. Het doel van deze vragen is om een gefundeerd beeld te krijgen van het 

handhavingsbeleid van Belgische gemeenten en steden en een indicatie te hebben of dit beleid 

verschilt naar gelang het om private of openbare domeingoederen gaat.  

De antwoorden zijn relatief eenvormig. De geïnterviewde ambtenaren geven aan dat zij 

weliswaar bekend zijn met gevallen van grondgebruik zonder recht of titel, maar dat er in hun 

gemeente of stad geen verkrijging door verjaring heeft plaatsgevonden. Het gevolgde 

handhavingsbeleid kan als ‘passief’ worden beschreven: de gemeente of stad controleert het 

gebruik alleen als er een indicatie is dat sprake is van onbevoegd gebruik en eist vervolgens het 
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bezit van de onbevoegd gebruikte grond op, of sluit een overeenkomst met de gebruiker. Een 

pro-actieve inventarisatie van het gebruik van de grond van de gemeente of stad vindt dus niet 

plaats. Dit geldt voor zowel private als openbare domeingoederen.  

De benadering van de onbevoegde gebruiker verschilt per gemeente of stad. De meest 

gebruikelijke vorm van communicatie is de brief. Een persoonlijk gesprek wordt maar in één 

stad gevoerd. Als oplossing stellen de steden of gemeenten doorgaans twee opties voor: 

ontruiming of legalisatie (door een overeenkomst met betrekking tot het private domein of 

concessie / vergunning met betrekking tot het publieke domein). Een overeenkomst met 

betrekking tot het private domein wordt in één stad niet voorgesteld. Ook in dit opzicht is er 

geen verschil tussen het private en openbare domein vast te stellen. Gerechtelijke procedures 

om een ontruiming af te dwingen worden volgens de ambtenaren niet gevolgd. De dreiging met 

een ontruimingsactie blijkt voldoende stok achter de deur om de ontruiming te bewerkstelligen. 

Deze interviews leveren een indicatie dat in de Belgische steden en gemeenten geen 

actief, maar een passief handhavingsbeleid wordt gevoerd. Hierbij wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen het private en openbare domein. Het openbare domein lijkt de gemeenten en 

steden dus niet ertoe te bewegen dat zij minder handhaven. Tegelijkertijd lijkt dit passieve 

handhavingsbeleid niet te leiden tot verkrijgingen van het private domein of een groter aantal 

gerechtelijke geschillen. Een geïnterviewde gaf nog aan dat dit beeld tamelijk representatief is 

voor de rest van België. 

 

3.6 Aantal gerechtelijke procedures 

Voor de uitspraken van Belgische rechters is er geen met rechtspraak.nl vergelijkbare databank 

waarin ook lagere rechtspraak is verwerkt. Via juportal.be kunnen gepubliceerde uitspraken 

van Belgische hoven en het Belgische Hof van Cassatie worden gezocht. Rechtspraak.nl biedt 

ook toegang tot de uitspraken van rechtbanken. In de jaren 2020 en 2021 is er geen hogere 

jurisprudentie van deze rechters over het openbaar domein gepubliceerd, evenmin over art. 

2265 OBW (de verkrijgende verjaring te goeder trouw). Over de verkrijging van particuliere 

grond door verjaring is in die periode slechts één hogere uitspraak gepubliceerd. Twee 

uitspraken betroffen de verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring op het private 

domein van een gemeente of stad. Uit deze gegevens kunnen geen gefundeerde conclusies 

worden getrokken; zij doen echter in ieder geval niet af aan de hypothese dat de bescherming 

van overheidsgrond tot weinig rechtszaken leidt. 
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3.7 Appendix: Relevante bepalingen 

 
Nieuw derde boek van het Burgerlijk wetboek (BW), op 1 september 2021 in werking getreden 
 
Art. 3.21 BW 
 
Onder voorbehoud van de artikelen 3.25 en 3.28, heeft het bezit slechts gevolgen indien het 
voortdurend, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig is. Die hoedanigheden worden vermoed 
aanwezig te zijn, behoudens tegenbewijs. Een gebrekkig bezit heeft pas gevolgen nadat het 
gebrek opgehouden heeft te bestaan. 
 
Art. 3.26 BW 
 
Onverminderd artikel 3.118 is de verkrijgende verjaring een wijze waarop de eigendom van een 
goed of zakelijk gebruiksrecht wordt verkregen door bezit, met de hoedanigheden vereist in 
artikel 3.21, dat gedurende een bepaalde tijd heeft voortgeduurd. 
 
De verkrijgende verjaring wordt vastgesteld door rechterlijke uitspraak, met de bezitter als eiser 
of verweerder, door akkoord tussen de titularis die het bezit verloren heeft en de bezitter of door 
eenzijdige verklaring van de titularis die het bezit verloren heeft. Indien ze betrekking hebben 
op onroerende goederen, worden de rechterlijke uitspraak of, als op authentieke wijze akte 
ervan is genomen, het akkoord of de verklaring, overgeschreven in de registers van het 
bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, 
overeenkomstig artikel 3.30. 
 
Zonder afbreuk te doen aan datzelfde artikel, heeft de verkrijgende verjaring gevolgen vanaf de 
dag waarop het deugdelijk bezit een aanvang heeft genomen. 
 
Art. 3.27 BW 
 
De termijn voor verkrijgende verjaring bedraagt tien jaar. Indien de bezitter echter te kwader 
trouw is bij de aanvang van zijn bezit, bedraagt de termijn voor verkrijgende verjaring dertig 
jaar. 
 
De verjaringstermijn wordt geschorst door de totale duur van de bezitsberoving bedoeld in 
artikel 3.19, § 3, 4°, indien zij langer duurt dan één jaar. De verjaringstermijn wordt ook gestuit 
of geschorst overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 
 
Art. 3.45 BW 
 

(1) Publieke goederen behoren tot het privaat domein, behalve indien ze tot het openbaar 
domein zijn bestemd. 

(2) Goederen behorend tot het openbaar domein zijn niet voor verkrijgende verjaring door 
een andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke persoon vatbaar en kunnen evenmin 
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het voorwerp van natrekking of van enige andere wijze van oorspronkelijke verkrijging 
zijn ten gunste van een andere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke persoon. Evenwel 
kan een persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht op een openbaar domeingoed bestaan in 
de mate dat zulks aan de openbare bestemming van dat goed niet in de weg staat. 

 
 
Art. 12 Buurtwegenwet 
 
De buurtwegen, zoals zij worden erkend en gehandhaafd ingevolge de algemene rooi- en 
afpalingsplannen, kunnen door geen verjaring verkregen worden zolang zij dienen tot het 
openbaar gebruik, behoudens de vóór onderhavige wet verkregen rechten. 
 
 
Oude regeling: 
 
Art. 537 (oud) Burgerlijk wetboek (OBW) 
 
Bijzondere personen beschikken vrij over de hun toebehorende goederen, behoudens de door 
de wetten gestelde beperkingen. Goederen die niet aan bijzondere personen toebehoren, worden 
beheerd en kunnen alleen worden vervreemd met inachtneming van de vormen en 
overeenkomstig de regels die daarvoor in het bijzonder bepaald zijn. 
 
Art. 538 OBW 
 
De wegen, banen en straten die ten laste zijn van de Staat, de bevaarbare of vlotbare stromen 
en rivieren, de stranden, aanwassen en gorzingen van de zee, de havens, ook getijhavens, de 
reden en, in het algemeen, alle gedeelten van het Belgisch grondgebied die niet vatbaar zijn 
voor bijzondere eigendom, worden beschouwd als behorend tot het openbaar domein. 
 
Art. 540 OBW 
 
Poorten, muren, grachten, wallen van versterkte plaatsen en van vestigingen maken ook deel 
uit van het openbaar domein. 
 
Art. 541 OBW 
 
Hetzelfde geldt voor de gronden, vestingwerken en wallen van plaatsen die geen versterkte 
plaatsen meer zijn: zij behoren toe aan de Staat, behalve indien zij op geldige wijze vervreemd 
zijn of de eigendom ervan tegen de Staat verjaard is. 
 
Art. 1128 OBW 
 
Alleen zaken die in de handel zijn, kunnen het voorwerp van overeenkomsten uitmaken. 
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Art. 1598 OBW 
 
Alles wat in de handel is, kan verkocht worden wanneer geen bijzondere wetsbepalingen de 
vervreemding ervan verbieden. 
 
Art. 1878 OBW 
 
Alles wat in de handel is, en niet door het gebruik teniet gaat, kan het voorwerp zijn van deze 
overeenkomst. 
 
Art. 2226 OBW 
 
Men kan door verjaring de eigendom niet verkrijgen van zaken die buiten de handel zijn. 
 
Art. 2229 OBW 
 
Om iets door verjaring te verkrijgen, is vereist een voortdurend en onafgebroken, ongestoord, 
openbaar, niet dubbelzinnig bezit, als eigenaar. 
 
Art. 2262 OBW 
 
Alle zakelijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig jaar, zonder dat hij die zich 
op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie 
van kwade trouw kan tegenwerpen. 
 
Art. 2265 OBW 
 
Hij die te goeder trouw en uit kracht van een wettige titel een onroerend goed verkrijgt, bekomt 
daarvan de eigendom door verjaring na tien jaren, indien de ware eigenaar woont binnen het 
rechtsgebied van het hof van beroep waarin het onroerend goed gelegen is; en na twintig jaren, 
indien hij buiten dat gebied zijn woonplaats heeft. 
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4. Publiek domein in het Italiaanse recht 

Dit onderdeel zet eerst de bijzondere bescherming van overheidsgrond tegen 

verjaringsverkrijging in het Italiaanse recht uiteen. Vervolgens wordt de ratio achter deze 

regeling belicht. Er volgt een nadere analyse, o.a. van de positie van de onbevoegde gebruiker, 

en een mogelijke toepassing van de Italiaanse regeling in het Nederlandse recht. In een tabel 

wordt aangeduid hoe grond met verschillende functies wordt beschermd tegen 

verjaringsverkrijging. Ten slotte wordt beschreven hoe vaak gerechtelijke geschillen over 

overheidsgrond zich voordoen en over welke punten wordt getwist. De volgende tabel vat de 

kerninzichten van dit hoofdstuk samen: 

 

Bijzondere kenmerken Uitsluiting verkrijging overheidsgrond, mits hij bij een bepaalde 
categorie (het ‘publiek domein’ of goederen met een vaste 
publieke bestemming) hoort. 

Voordelen - Volledige bescherming infrastructuur tegen verjaring. 
- Prikkel om gebruik van niet beschermde grond te controleren, 
blijft in stand. 

Nadelen - Bijzonder ingewikkelde categorisering; meer geschillen over 
invulling daarvan; 
- Publiek domein beperkt verhandelbaarheid van grond en 
goederenrechtelijke constructies om gebruik daarvan te regelen; 
- Prikkel om beroep op verjaring te doen wordt verminderd; 
grondconflicten kunnen hierdoor eerder onopgemerkt 
voortsudderen zonder vaste einddatum; 
- Niet-honoreren van legitieme verwachtingen van bezitters te 
goeder trouw. 

 
 

4.1 Uiteenzetting van de bescherming 

Het Italiaanse Burgerlijk wetboek (Codice Civile; CC) voorziet in de mogelijkheid van de 

verkrijging van eigendom door langdurig bezit (usucapione). Bezit (possesso) wordt, zoals in 

het Nederlandse recht, afgebakend van het begrip detentie of houderschap (detenzione).69 

Bezitter van de grond is wie de feitelijke macht over de grond uitoefent alsof hij eigenaar is 

(art. 1140 CC). Een persoon die de grond van iemand anders zonder dienaangaande afspraken 

in gebruik neemt, wordt bezitter als hij de grond zonder geweld in gebruik neemt en de grond 

met uitsluiting van de rest en volledig controleert.70 Of hiervan sprake is, hangt af van de 

                                                 
69 F. Anelli & C. Granelli, Andrea Torrente / Piero Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, 25e druk, Milaan: 
Giuffrè, 2021, pp. 356 e.v. 
70 Cass. 15145/2004. 
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omstandigheden van het geval, in het bijzonder de activiteiten van de gebruiker.71 Het 

aanleggen van een hek is bijvoorbeeld een teken van voldoende controle.72 Duurt dit bezit 20 

jaar voort, dan verkrijgt de bezitter de eigendom op grond van art. 1158 CC. Hierbij speelt het 

geen rol of de bezitter te goeder trouw of niet te goeder trouw is. Als de bezitter het bezit van 

een niet-eigenaar op grond van een geldige titel, zoals een koopovereenkomst, te goeder trouw 

heeft verkregen, dan kan hij de grond door bezit gedurende tien jaar verkrijgen, op grond van 

art. 1159 CC. 

  

Als grond van de Staat (Stato), een regio (Regione), een provincie (Provincia) of een gemeente 

(Comune) in gebruik wordt genomen, dan rijst de vraag of deze regels ook van toepassing zijn 

op de verkrijging van deze overheidsgrond. Dit is een zeer complex vraagstuk omdat 

overheidsgrond door uiteenlopende rechtsbronnen (onder andere de grondwet, het Burgerlijk 

wetboek en meer specifieke wetgeving) wordt gereguleerd die niet goed op elkaar zijn 

afgestemd.73 Het is zinvol om eerst stil te staan bij de juridische indeling van overheidsgronden 

en vervolgens bij de gronden die bij elke categorie horen. 

 

Indeling 

Het Burgerlijk wetboek verdeelt de overheidsgrond in drie categorieën:  

1. Publieke domeingoederen (‘beni demaniali’), zie art. 822 t/m 824 CC; en 

2. Andere overheidsgoederen (‘beni patrimoniali’); onderverdeeld in 

- Andere overheidsgoederen met een vaste publieke bestemming  

(‘beni patrimoniali indisponibili’), zie art. 826-828 CC; 

- Andere overheidsgoederen zonder een vaste publieke bestemming  

(‘beni patrimoniali disponibili’). 

 
In de praktijk blijken deze categorieën niet naar tevredenheid te functioneren omdat de artikelen 

van de Codice Civile geen volledig en bovendien onderontwikkeld beeld gaven van de 

uiteenlopende bescherming van verschillende overheidsgoederen.74 In de rechtspraak en de 

literatuur is voorgesteld om twee groepen goederen aan de hand van hun functie te 

onderscheiden:75  

                                                 
71 Cass. 1317/2004. 
72 Cass. 10894/2013.  
73 A. Gambaro, I beni, Milano: Giuffré, 2012, p. 299. 
74 M.S. Giannini, I beni pubblici, Milano: Bulzoni, 1963, p. 3. 
75 C.M. Cascione, Il diritto privato dei beni pubblici, Bari: Cacucci, 2013; Anelli & Granelli 2021, pp. 204 e.v. 
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1. Publieke goederen in objectieve zin: goederen die intrinsiek een publiek doel dienen en 

gereguleerd worden om dit doel te bevorderen; 

2. Publieke goederen in de subjectieve zin: goederen die soms, maar niet altijd toebehoren 

aan een publiek lichaam.76 

Publieke goederen in de objectieve zin stemmen overeen met de publieke domeingoederen en 

andere overheidsgoederen met een vaste publieke bestemming. Publieke goederen in de 

subjectieve zin stemmen overeen met de andere overheidsgoederen zonder een vaste publieke 

bestemming.77 

 

Op publieke domeingoederen kunnen blijkens art. 823 (jo. 822, 824) CC geen rechten worden 

verkregen. Zij kunnen niet worden overgedragen aan iemand anders; zij zijn extra commercium. 

Een verkrijging door usucapione is uitgesloten.78 Art. 1145 CC stelt buiten twijfel dat de 

uitoefening van feitelijke macht over dergelijke grond geen juridisch effect sorteert omdat het 

bezit daarvan is uitgesloten.  

Andere overheidsgoederen kunnen in beginsel worden overgedragen en door langdurig bezit 

worden verkregen. Echter, art. 828 CC bepaalt dat andere overheidsgoederen met een vaste 

publieke bestemming niet aan hun bestemming mogen worden onttrokken. Omdat langdurige 

exclusiviteit een voorwaarde is voor het bezit dat voor usucapione is vereist, zou grondgebruik 

zonder contractuele basis de overheidsgrond aan zijn bestemming moeten kunnen onttrekken. 

Aangezien dit volgens art. 828 CC onmogelijk is, acht de rechtspraak de verkrijging van 

overheidsgrond met een vaste publieke bestemming feitelijk uitgesloten.79 Om de bescherming 

van overheidsgrond door verjaring in kaart te brengen moet dus in kaart worden gebracht wat 

de categorieën ‘publieke domeingoederen’ en ‘andere overheidsgoederen met een vaste 

publieke bestemming’ inhouden. 

 

Invulling van elke categorie 

In beginsel kunnen alleen onroerende zaken publieke domeingoederen zijn.80 Wat precies onder 

publieke domeingoederen wordt verstaan, staat in art. 822 en 824 CC. Art. 822 lid 1 CC geeft 

een opsomming van goederen die alleen aan de Staat kunnen toebehoren. Hieronder vallen 

                                                 
76 Cass. 3665/2011. 
77 G. Cian (red.), Commentario Breve al Codice Civile, 13e druk, Milaan: Wolters Kluwer / Cedam, 2018, art. 
822 CC, I.2. 
78 Cian 2018, art. 823 CC. 
79 Cian 2018, art. 828 CC, I.5. 
80 Cian 2018, art. 822 CC, I.3. 
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bijvoorbeeld rivieren en meren met hun oever,81 stranden en werken die bestemd zijn voor 

militaire doeleinden. Art. 824 lid 2 CC bepaalt dat gemeentelijke markten en begraafplaatsen 

exclusief toebehoren aan de betreffende gemeente.82 Dit is de groep van goederen die altijd 

publieke domeingoederen zijn (demanio esclusivo of demanio necessario).  

Art. 822 lid 2 jo. 824 lid 1 CC en art. 11 van de wet 281/1970 bevatten een lijst van goederen 

die publieke domeingoederen zijn indien zij toebehoren aan de Staat, een regio, een provincie 

of een gemeente (demanio eventuale). Op deze lijst staan in het bijzonder wegen, snelwegen en 

spoorwegen.83 Het begrip wegen wordt breed uitgelegd en omvat alle wegen die bestemd zijn 

voor dieren, voertuigen en voetgangers,84 dus in het bijzonder ook de stoep. 

Art. 826, 828 CC en art. 11 van de wet 281/1970 betreffen de andere overheidsgoederen die 

toebehoren aan de Staat, de regio’s, de provincies of de gemeenten, met of zonder vaste 

publieke bestemming. De andere overheidsgoederen met een vaste publieke bestemming zijn 

onder andere de bossen die aan de Staat en de regio’s toebehoren, zaken van archeologische, 

artistieke of historische waarde en de gebouwen van bestuursorganen. Daarnaast bevatten deze 

bepalingen een open categorie van goederen die andere overheidsgoederen met een vaste 

publieke bestemming zijn, namelijk de goederen “die voor een publieke dienst bestemd zijn”.     

Om bij deze categorie te horen, moet de grond eigendom zijn van een overheidsorgaan 

(de ‘subjectieve voorwaarde’) en moet zijn vaste bestemming voor een publieke dienst voldoen 

aan drie ‘objectieve’ voorwaarden. Ten eerste dient de bestemming daadwerkelijk publiek te 

zijn. Het is onduidelijk welke beperkingen de rechter hieraan verbindt. Een openbaar park85 en 

sportvelden86 vallen volgens hoogste rechtspraak hieronder. Ten tweede dient het betreffende 

overheidsorgaan te verklaren dat de grond bestemd is voor een publieke dienst. Dit gebeurt door 

een besluit waarin de publieke bestemming wordt vastgelegd.87 Ten derde dient deze publieke 

bestemming ook daadwerkelijk te zijn verwezenlijkt.88 Is aan deze voorwaarden voldaan, dan 

wordt de grond omgezet in een ander overheidsgoed met een vaste publieke bestemming. Dit 

beëindigt het bezit van een derde en stuit een lopende verjaringstermijn. Als een stuk grond niet 

voldoet aan deze voorwaarden, dan is het gewoon een overheidsgoed zonder een vaste publieke 

bestemming en staat het bloot aan usucapione.   

                                                 
81 Cian 2018, art. 822 CC, IV.13. 
82 Cian 2018, art. 824 CC, II.1. 
83 Vgl. Cian 2018, art. 822 CC, III.1. 
84 Cian 2018, art. 822 CC, IV.19. 
85 Cass. civ. Sez. II, 09/09/1997, n. 8743 (rv. 507700). 
86 Cass., Sez. Un., 23/06/2001, n. 10013/2001. 
87 Cian 2018, art. 822 CC, III.8. 
88 Cian 2018, art. 822 CC, III.6. 
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Het betreffende overheidsorgaan kan de status van een publiek domeingoed, voor zover het 

geen grond in de zin van art. 822 lid 1 of 824 lid 2 CC betreft (dus de demanio esclusivo), of 

een ander overheidsgoed met een vaste publieke bestemming veranderen. Het betreffende 

overheidsorgaan kan deze gronden omzetten in overheidsgoederen zonder een vaste publieke 

bestemming door ze ondubbelzinnig, impliciet of expliciet, in de regel door een besluit, te 

ontrekken aan hun publieke bestemming.89 De omzetting van een publiek domeingoed in een 

ander overheidsgoed dient volgens art. 829 CC te worden verklaard en bekend te worden 

gemaakt in het toepasselijke staatsblad.  

Speciale regelgeving kan bijzondere regels stellen omtrent de verlening van een bijzondere 

status en het verwijderen van deze bijzondere status van een stuk grond. De handhaving van 

het publiek domein kunnen de overheden volgens art. 823 lid 2 CC bij de burgerlijke of de 

bestuursrechter bereiken.90 

 

4.2 De ratio achter de regeling 

Het concept van ‘publieke goederen’ in het Italiaanse recht heeft in het algemeen het doel om 

te waarborgen dat de Staat en gedecentraliseerde overheden hun publieke taken kunnen 

vervullen.91 Dit doel is ingegeven door de vrees dat tijdelijk overheersende politieke stromingen 

aan de Staat de capaciteit zouden kunnen ontnemen om zijn taken te vervullen. Dit doel wordt 

bereikt doordat bepaalde goederen worden aangewezen die niet zonder meer kunnen worden 

onttrokken aan hun publieke functie, óf door overdracht óf door usucapione. De taken van de 

Staat kunnen in de loop der tijd natuurlijk veranderen. In het Italiaanse recht heeft met name de 

grondwet die in 1948 in werking is getreden, het fundament gelegd voor een forse uitbreiding 

van publieke taken, bijvoorbeeld op het gebied van de sociale zekerheid en participatie.92 

Hierdoor is ook het aantal goederen met een vaste publieke bestemming uitgebreid. 

In de afgelopen drie decennia staat eerder de privatisering van publieke diensten op de agenda 

zodat minder goederen nodig zijn voor de vervulling van publieke taken. In 2009 en 2010 is de 

basis gelegd voor de toekenning van bepaalde publieke goederen aan gedecentraliseerde 

overheden zoals regio’s, provincies en gemeenten, met als doel om een zo doelmatig mogelijk 

gebruik te garanderen.93 Hierbij is ook besloten dat de goederen na de overgang in beginsel 

                                                 
89 Cian 2018, art. 822 CC, III.8; Cass. 4811/1992. 
90 Anelli & Granelli 2021, p. 206. 
91 E. Castorina & G. Chiara, Il Codice Civile, Commentario, Art. 822-830, Beni pubblici, Milaan: Giuffré 
editore, 2008, pp. 41 e.v. 
92 Castorina & Chiara 2008, pp. 44 e.v. 
93 Wet 5 mei 2009, nr. 42; Decreet 28 mei 2010, nr. 85; art. 56-bis, Decreet 21 juni 2013, nr. 69; Anelli & 
Granelli 2021, pp. 205 en 207. 
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overheidsgoederen zonder vaste publieke bestemming zouden zijn, hetgeen de privatisering 

vergemakkelijkt. De gedecentralisserde overheden kunnen echter nog steeds onder de 

genoemde voorwaarden beslissen om deze goederen een publieke bestemming te geven. Een 

beweging die zich tegen de privatisering richt, kwam tot uitdrukking in de regeringscommissie 

Rodotà. Deze commissie adviseerde in 2007 en 2008 dat publieke goederen uitsluitend moesten 

worden onttrokken aan hun publieke bestemming als de kwaliteit van de betreffende publieke 

dienst, zoals de gezondheidszorg in een ziekenhuis, na de privatisering minstens even groot zou 

zijn als vóór de privatisering.94 Deze aanbeveling is echter nooit in de vorm van een wettelijke 

regel gegoten.     

De keerzijde van publieke goederen is dat de overheden minder flexibiliteit genieten bij het 

gebruik en de vervreemding van goederen. Dit komt ten eerste omdat de goederen niet of niet 

zonder meer kunnen worden onttrokken aan hun publieke bestemming. Wat publieke 

domeingoederen betreft, is het bovendien niet mogelijk om private projecten op deze gronden 

privaatrechtelijk vorm te geven. Aangezien zij buiten de handel vallen, kunnen geen beperkte 

rechten worden gevestigd.95 Er zou met bestuursrechtelijke vergunningen moeten worden 

gewerkt.  

 

4.3 Nadere analyse en toepassing in Nederland 

Het doel van publieke goederen om de vervulling van publieke taken te waarborgen, is zonder 

meer verenigbaar met de Nederlandse rechtsorde. De Nederlandse wetgever zou moeten bezien 

welke goederen voor de samenleving zo belangrijk zijn dat zij altijd beschermd moeten worden 

en hoeveel beleidsvrijheid hij aan gemeenten, provincies en waterschappen wil toekennen om 

deze lijst uit te breiden. 

Het Italiaanse concept van ‘publieke goederen’ die zowel publieke domeingoederen als andere 

overheidsgoederen met een vaste publieke bestemming omvatten, waarborgt dat onder andere 

stoepen, fietspaden, openbare wegen en gemeentelijke markten niet meer door langdurig bezit 

kunnen worden verkregen, zonder dat nadere actie hiervoor is vereist. De Nederlandse wetgever 

zou zijn eigen lijst kunnen opstellen van publieke goederen die per se beschermd dienen te 

worden, mits zij in eigendom zijn bij een overheidsinstelling. Deze lijst zou bijvoorbeeld op 

grond van het grotere belang van waterkeringen voor de Nederlandse samenleving de door 

waterschappen beheerde bouwwerken kunnen bevatten. De Italiaanse regeling biedt ook de 

nodige flexibiliteit bij veranderingen van de bestemming van de grond. Moet de bestemming 

                                                 
94 Senaat van de Republiek, wetsvoorstel van 24 februari 2010, 16e periode, no. 2031. 
95 Anelli & Granelli 2021, p. 205. 
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worden veranderd en de grond worden onttrokken aan zijn publieke bestemming, dan kan dit 

door een publiekrechtelijk besluit en hoeft het optreden van de wetgever niet te worden 

afgewacht. 

Andere overheidsgoederen die door een bestuursrechtelijk besluit bestemd zijn voor een 

publieke dienst, kunnen door verwezenlijking van de publieke bestemming door het bevoegde 

overheidsorgaan worden beschermd voor een eigendomsverlies door langdurig bezit. Dit 

voorkomt trouwens natuurlijk niet dat deze gronden feitelijk aan hun publieke bestemming 

worden onttrokken. Wat gemeenten (in Nederland of elders) betreft, kan deze open categorie 

bijvoorbeeld zorgen voor de bescherming van openbare parken. Wat waterschappen in 

Nederland betreft, bestaat geen twijfel dat bijvoorbeeld waterkeringen en de grond rond 

waterkeringen op deze manier beschermd kunnen worden. Deze open categorie schept aan de 

ene kant meer flexibiliteit omdat op een gedecentraliseerde manier besloten kan worden welke 

goederen een bijzondere bescherming verdienen. Aan de andere kant moet voor de vaststelling 

van de publieke bestemming een bestuursrechtelijke procedure (met waarborgen rond de 

bekendmaking e.d.) worden gevolgd die tijd en geld gaat kosten. Daarnaast moet de wetgever 

nadere criteria ontwikkelen voor wat onder ‘publieke dienst’ of een vergelijkbaar criterium te 

verstaan valt. De Italiaanse rechterlijke macht is nog niet erin geslaagd een ‘publieke dienst’ 

duidelijk af te bakenen van andere bestemmingen. De Nederlandse jurisprudentie over het 

‘publieke belang’ in het onteigeningsrecht doet vermoeden dat de Nederlandse rechterlijke 

macht hier ook niet in zou slagen.96 Zonder deze duidelijkheid dreigt dat te veel gebruik wordt 

gemaakt van de mogelijkheid om de goederen tegen verjaring te beschermen. Gezien de 

beperkte middelen van decentrale overheden valt echter te betwijfelen of zij effectief zullen 

gaan bekijken welke overheidsgronden beschermd zouden moeten worden en welke niet. 

Een nadere keuze die de Nederlandse wetgever zou moeten maken, is of de burgerlijke of 

bestuursrechter (of allebei) bevoegd zou zijn als de overheid haar eigendom wil gaan 

afdwingen. Vanwege de ervaring van de burgerlijke rechter in eigendomsgeschillen verdient 

het mijns inziens aanbeveling om uitsluitend de burgerlijke rechter bevoegd te verklaren. 

Er is een aantal nadelen verbonden met het aanwijzen van een publiek domein. Het publieke 

domein zal juridisch niet altijd perfect afgebakend zijn en deze onduidelijkheid zal tot juridische 

geschillen over de definitie daarvan leiden. Onbevoegde bezitters van het publieke domein 

hebben geen prikkel om een beroep te doen op verjaring en zullen de betreffende overheid 

daarom niet over het gebruik inlichten; hierdoor kunnen grondconflicten blijven voortsudderen 

                                                 
96 J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel, A.W. van Engen, F.A. Mulder & M. Rus-van der Velde, Handboek 
onteigening, 4e druk, Deventer: Kluwer, 2013, p. 22. 
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zonder vaste einddatum. De verhandelbaarheid van domeingoederen wordt beperkt en 

goederenrechtelijke constructies ter regeling van het gebruik daarvan kunnen niet meer worden 

toegepast. Dit zal de opties voor juridische vormgeving en de financierbaarheid beperken. 

Tegenover deze bescherming van overheidsgrond tegen verjaring staat in het Italiaanse recht 

tenslotte vaak geen aanspraak op vergoeding van de kosten die de gebruiker voor het onderhoud 

van de grond heeft gemaakt. Wat goederen met een vaste publieke bestemming betreft, kan de 

bezitter aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor herstelwerkzaamheden en 

verbeteringen, beperkt tot de stijging van de marktwaarde (art. 1150 CC). Deze vordering 

verjaart na verloop van tien jaar (art. 2946 CC). Bij publieke domeingoederen gaat dit niet op 

omdat het bezit van die goederen niet mogelijk is. Niet uitgesloten is daarnaast een vordering 

op grond van ongerechtvaardigde verrijking (art. 2041 CC). Hiervoor is een verrijking aan de 

kant van de overheid vereist. Hiervan is echter waarschijnlijk geen sprake omdat veel 

verbeteringen van de grond juist ongedaan moeten worden gemaakt om de publieke functie van 

de grond te herstellen. 

 

4.4 Toepassing op overheidsgrond met verschillende functies 

Functie grond Bescherming volgens Italiaans recht 

Stoep Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Fietspad Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Openbare weg Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Woonerf Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Oever van een rivier of meer Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Bos Niet door langdurig bezit verkrijgbaar 

Openbaar park Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 

waarin het een publieke bestemming krijgt, 

en deze bestemming verwezenlijkt. 

Sportveld Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 

waarin het een publieke bestemming krijgt, 

en deze bestemming verwezenlijkt. 

Berm Door langdurig bezit verkrijgbaar, tenzij het 

bevoegde bestuursorgaan een besluit neemt 
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waarin hij een publieke bestemming krijgt. 

Het is onduidelijk in hoeverre de berm kan 

worden aangemerkt als onderdeel van de 

openbare weg. 

Groen zonder bijzondere waarde dat niet in 

gebruik is 

Door langdurig bezit verkrijgbaar 

 

4.5 Aantal gerechtelijke procedures 

De repertorio di giurisprudenza van Wolters Kluwer bevat het deel van de Italiaanse 

jurisprudentie dat is gepubliceerd. Hiermee is nagegaan hoeveel geschillen over usucapione en 

publieke goederen in de jaren 2017 t/m 2019 gerechtelijk zijn beslecht. 

In 2019 hadden 50 uitspraken betrekking op publieke domeingoederen (art. 822-824 CC). Bij 

slechts één van deze uitspraken speelde usucapione een rol (met betrekking tot een beperkt 

recht). In 2018 zijn 51 uitspraken over dit onderwerp gepubliceerd. Geen enkele van deze 

uitspraken had betrekking op usucapione. In 2017 hadden 17 uitspraken betrekking op publieke 

domeingoederen. In één enkele zaak speelde usucapione een rol. 

Wat andere overheidsgoederen betreft (art. 826, 828 CC), zijn 15 uitspraken gepubliceerd in 

2019. Één van de 15 had betrekking op usucapione. 17 uitspraken hadden betrekking op andere 

overheidsgoederen in 2018. Één van de 17 betrof usucapione. In 2017 zijn acht uitspraken 

gepubliceerd. Geen van deze uitspraken had betrekking op usucapione. 

In de jaren 2017 t/m 2019 zijn dus vier uitspraken gepubliceerd waarin de usucapione van 

publieke goederen een rol speelde. In vergelijking hiermee lijkt het aantal uitspraken waarin 

art. 1158 CC, dus de eigendomsverkrijging van onroerende zaken niet te goeder trouw, een rol 

speelde, tamelijk hoog. In 2019 zijn er 60 dergelijke uitspraken gepubliceerd, in 2018 68 en in 

2017 84 (in totaal dus 212 van 2017 t/m 2019).  

Verklaringen voor het verschil tussen de aantallen geschillen zouden kunnen zijn dat als 

duidelijk is dat de onbevoegde uitoefening van feitelijke macht een publiek goed betreft, de 

gebruiker niet naar de rechter stapt en eerder een minnelijke oplossing zoekt. Verder wordt de 

opeising van de eigendom aan een publiek domeingoed door een derde doorgaans niet-

ontvankelijk verklaard. Wat andere overheidsgoederen betreft, zij hier nog opgemerkt dat op 

het betreffende overheidsorgaan de stelplicht en bewijslast rusten met betrekking tot de status 

van de grond als publiek goed.97 Dit lijkt het aantal geschillen echter niet te verhogen. 

                                                 
97 Cass. 4388/2009. 
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4.6 Typische problemen in de jurisprudentie 

Naar aanleiding van een interview eind februari 2020 heeft een advocaat van de Gemeente 

Turijn (met circa 800.000 inwoners) mij vier geanonimiseerde uitspraken uit 2013, 2017 en 

2018 over drie zaken toegestuurd. Volgens haar waren dit de enige zaken waarin de Gemeente 

Turijn over de verkrijging van publieke goederen van 2013 tot februari 2020 moest procederen. 

  In 2013 werd getwist over de eigendom van onbebouwde grond in de buurt van een 

tabaksfabriek. Deze grond behoorde oorspronkelijk in eigendom toe aan de Gemeente Turijn, 

maar zonder dat aan de grond een publieke bestemming was gegeven. De particuliere eigenaar 

van de grond naast de gemeentegrond ging de onbebouwde grond vóór 1990 als moestuin en 

parkeerplaats gebruiken, de grond omheinen en afsluiten. In 2011 nam de Gemeente Turijn de 

beslissing om de grond tot publiek park voor sport en spel te verklaren. De Rechtbank 

(Tribunale) Turijn oordeelde op 5 december 2013 dat de particulier de grondeigendom op dát 

moment al door verjaring had verkregen door middel van bezit gedurende 20 jaar. Overigens 

zou de grond sowieso nog geen publiek goed in objectieve zin zijn omdat de publieke 

bestemming nog niet was verwezenlijkt. De Gemeente had dus het nakijken. 

Deze zaak toont aan dat Italiaanse gemeenten het gebruik dienen te controleren van gronden 

die zoals onbebouwde grond zonder enige publieke functie niet automatisch worden beschermd. 

Dit geldt met name als de gemeente een publieke bestemming voor deze grond voor ogen staat. 

Anders dreigt een verlies van de grond door verjaring.  

In een andere zaak die in 2017 is berecht, werd een stoep tot 2015 gebruikt door de eigenaar 

van een tankstation en diens klanten. De eigenaar van het tankstation beschikte eerder over een 

concessie die echter in 1991 niet werd verlengd. De eigenaar heeft sindsdien dan ook geen 

gebruiksvergoeding betaald. De Gemeente Turijn eiste in deze zaak een gebruiksvergoeding op 

grond van een gemeentelijke verordening. De Rechtbank Turijn heeft vastgesteld dat de stoep 

zonder enig twijfel van de Gemeente was en daarom deze vordering toegewezen. Deze zaak 

stelt de vraag aan de orde of er ook in Nederland voor het onrechtmatige gebruik van grond een 

systeem van vergoedingen voor onrechtmatig gebruik moet komen. 

In een andere zaak uit 2017 ging het om een stuk van de oever van de rivier Po in Turijn. In 

1936 is de eerste concessie afgegeven aan een particulier. Deze ging vervolgens een gebouw 

langs de oever plaatsen en een restaurant exploiteren. De concessie is meerdere keren verlengd, 

tevens met erkenning van de Turijnse eigendom van de oever. In 2009 is de concessie niet 

verlengd. Het gebruik is daarna wél voortgezet. De erfgenaam van de particulier eiste in deze 

zaak de door verjaring verkregen eigendom van de grond op, subsidiair een door verjaring 

verkregen recht van opstal.  
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De Rechtbank Turijn heeft vastgesteld dat de oever tot het publiek domein behoort en de 

eigendom om deze reden niet kon worden verkregen door verjaring. Een opstalrecht kon 

evenmin worden verkregen omdat de exploitant van het resturant op grond van de concessie 

geen bezitter, maar slechts detentor kon zijn. Het Gerechtshof (Corte d’Appello) in Turijn 

bevestigde dit oordeel in hoger beroep. In het verlengde hiervan stelt deze zaak de reeds onder 

4.3 behandelde vraag aan de orde hoe moet worden omgegaan met verbeteringen die worden 

aangebracht door onrechtmatige gebruikers. 
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4.7 Appendix: Relevante bepalingen 

 
Art. 822 Codice Civile: Demanio pubblico. 
 
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le 
rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; 
le opere destinate alla difesa nazionale. 
 
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade 
e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, 
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche 
degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime 
proprio del demanio pubblico. 
 
Art. 823 Codice Civile: Condizione giuridica del demanio pubblico. 
 
I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto 
di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
  
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa 
ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della 
proprietà e del possesso regolati dal presente codice. 
 
Art. 824 Codice Civile: Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni 
demaniali. 
 
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle 
province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. 
 
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali. 
 
Art. 825 Codice Civile: Diritti demaniali su beni altrui. 
 
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, 
alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono 
costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento 
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. 
 
Art. 826 Codice Civile: Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni. 
 
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli 
indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle 
province e dei comuni. 
 
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia 
costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la 
disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, 
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel 
sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli 
armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. 
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Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei 
comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro 
arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio. 
 
Art. 827 Codice Civile: Beni immobili vacanti. 
 
I beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. 
 
Art. 828 Codice Civile: Condizione giuridica dei beni patrimoniali. 
 
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle 
regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del 
presente codice. 
 
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro 
destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. 
 
Art. 829 Codice Civile: Passaggio di beni dal demanio al patrimonio. 
 
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato 
dall'autorità amministrativa. 
 
Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. 
 
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il 
passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e 
provinciali. 
 
Art. 1140 Codice Civile: Possesso. 
 
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della 
proprietà o di altro diritto reale. 
 
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. 
 
Art. 1145 Codice Civile: Possesso di cose fuori commercio. 
 
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto. 
 
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al 
pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio 
pubblico. 
 
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della 
pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione. 
 
Art. 1158 Codice Civile: Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. 
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La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si 
acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. 
 
Art. 1159 Codice Civile: Usucapione decennale. 
 
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che 
sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione 
in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. 
 
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra 
un immobile. 
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5. Vereiste van goede trouw op Curaçao en Sint-Maarten 

Dit onderdeel zet eerst de bijzondere bescherming van overheidsgrond tegen 

verjaringsverkrijging op Curaçao en Sint Maarten en de ratio van deze regeling uiteen. Er volgt 

een nadere analyse en een mogelijke toepassing van de regeling in het Nederlandse recht. In 

een tabel wordt dan aangeduid hoe grond met verschillende functies wordt beschermd tegen 

verjaringsverkrijging. Voor de positie van de onbevoegde gebruiker na een ontruiming wordt 

verwezen naar de uiteenzetting van het Nederlandse recht in onderdeel 2. De volgende tabel vat 

de kerninzichten van dit hoofdstuk samen: 

 

Bijzondere kenmerken Verjaringsverkrijging van overheidsgrond alleen te goeder trouw 
Voordelen - Gedeeltelijke bescherming van overheidsgrond tegen verjaring; 

- Honoreren van verwachtingen van bezitters te goeder trouw; 
- Prikkel om overheidsgrond bewust in gebruik te nemen wordt 
verminderd; 
- Prikkel om gebruik van overheidsgrond te controleren blijft in 
stand. 

Nadelen - Grotere waarschijnlijkheid van onzekerheid over uitkomst 
geschil in specifieke situatie; 
- Lange overgangsperiode totdat betekenis van ‘goede trouw’ 
duidelijk is; 
- Grotere prikkel voor bezitter om te procederen dan bij algehele 
bescherming. 

 
 

5.1 Uiteenzetting van de bescherming van overheidsgrond 

In de Burgerlijke wetboeken op de voormalige Antillen zijn de Nederlandse regels over 

bevrijdende en verkrijgende verjaring opgenomen. Dit betekent dat een bezitter te goeder trouw 

grond verkrijgt door verkrijgende verjaring indien hij gedurende tien jaar onafgebroken bezitter 

is geweest (zie art. 3:99 lid 1 BW). Indien de eigenaar zijn bezit heeft verloren, dan verjaart zijn 

rechtsvordering (rei vindicatio) na twintig jaar. De persoon die op dát moment bezitter van de 

grond is, wordt eigenaar van de grond. Zie art. 3:105 lid 1 jo. 3:306 BW. Hierbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen bezitters te goeder trouw en bezitters niet te goeder trouw. Ook op 

het bezit zijn de gewone Nederlandse regels van toepassing. Hierbij zij opgemerkt dat de 

Antillianse rechters zeer strenge eisen stellen aan het bezit van overheidsgrond en dat zelfs 

exclusiviteit van de uitoefening van de feitelijke macht niet altijd voldoende is voor bezit.98 

                                                 
98 OGHACMB 2 februari 2018, AR 4/14 – H 298/16 (Zagers). 
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Onlangs is art. 3:106a BW ingevoerd, op 1 januari 2012 op Curaçao en op 1 april 2014 

op Sint Maarten. Art. 3:106a BW bepaalt dat een bezitter die weet of behoort te weten dat de 

gebruikte grond toebehoort aan de overheid, niet door verjaring kan verkrijgen. Naast het feit 

dat de overheid eigenaar is van de grond, hoeft de grond aan geen andere voorwaarde te 

voldoen, zoals bijvoorbeeld een publieke bestemming. Verder wordt hierbij een onderscheid 

gemaakt tussen bezitters te goeder trouw en bezitters die de overheidsgrond niet te goeder trouw 

of zelfs te kwader trouw gebruiken. Dit betekent dat de invulling van de goede trouw in de 

Nederlandse en Antilliaanse jurisprudentie beslissend is voor de vraag of grond door verjaring 

kan worden verkregen. 

De achtergrond van de invoering van deze bepaling is dat overheidsgrond veelvuldig door 

burgers werd gebruikt en de overheid hiertegen niet optrad als zij geen bestemming aan de 

grond kon geven.99 Daarom liep de overheid het risico om op grote schaal grond door verjaring 

te verliezen. In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat de regel vooral ziet op 

landschappen en andere grote stukken overheidsgrond die door een groot aantal mensen kunnen 

worden gebruikt. In de praktijk was de vraag gerezen of deze grond in bezit kon worden 

genomen alhoewel de overheid het gebruik doorgaans gedoogde. Om duidelijkheid hierover te 

scheppen heeft de wetgever ervoor gekozen om de verjaringsverkrijging niet te goeder trouw 

helemaal uit te sluiten.100 

Omdat art. 3:106a BW recentelijk is ingevoerd, is het overgangsrecht van belang en in het 

bijzonder de vraag vanaf welk moment geen beroep meer kan worden gedaan op verjaring. De 

wetgeving waarmee art. 3:106a BW is ingevoerd, bevat geen overgangsrecht.101 De uitsluiting 

van de verjaring treedt dus onmiddellijk in werking en is ook van toepassing op situaties waarin 

het bezit vóór de invoering van art. 3:106a BW was begonnen.102 De rechten die vóór de 

invoering waren verkregen, blijven wél gehandhaafd.103  

 

5.2 Nadere analyse en toepassing in Nederland 

Op de voormalige Antillen is een beschermingsmechanisme ingevoerd dat duidelijk aangeeft 

dat de gronden van alle rechtspersonen die bij de overheid horen, niet door verjaring kunnen 

worden verkregen, tenzij de bezitter te goeder trouw is. Omdat de overheid in Nederland meer 

                                                 
99 N. Joubert & C. King, ‘Verjaring overheidsgrond’, in: Wijzigingen BURGERLIJK WETBOEK, Curaçao: 
VanEps, Kunneman & Van Doorne, p. 25. 
100 Afkondigingsblad Sint Maarten, Landsverordening, 9 januari 2014, nr. 2014/15, pp. 82 e.v. 
101 Publicatieblad Curaçao, Landsverordening verzekering en lijfrente, nr. 2011/60, 15 december 2011; 
Afkondigingsblad Sint Maarten, Landsverordening, 9 januari 2014, nr. 2014/15. 
102 Vgl. art. 2 lid 1 Landsverordening overgangsrecht nieuw BW. 
103 Vgl. art. 3 lid 1 sub a Landsverordening overgangsrecht nieuw BW. 
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verschillende niveau’s en gespecialiseerde instellingen heeft dan de overheden op Curaçao en 

Sint Maarten, zou de Nederlandse wetgever nog nader moeten definiëren welke rechtspersonen 

de toegevoegde bescherming gaan genieten. 

Het onderscheid tussen bezitters te goeder trouw en bezitters niet te goeder trouw heeft een 

aantal voor- en nadelen. De voordelen zijn dat overheidsgrond gedeeltelijk wordt beschermd, 

de prikkel tot inbezitneming van overheidsgrond wordt verminderd en desondanks de legitieme 

verwachtingen van bezitters te goeder trouw worden gehonoreerd. Een nadeel is dat dit 

onderscheid ertoe leidt dat meer juridische geschillen ontstaan dan bij de algehele bescherming 

van overheidsgrond. Verder zal de nadruk in geschillen komen te liggen op de invulling van 

het begrip ‘goede trouw’. Dit is een open begrip dat eerst nog moet worden geconcretiseerd, 

hetgeen tot meer geschillen en onzekere uitkomsten zal leiden. Aangezien de goede trouw wordt 

vermoed (art. 3:118 lid 3 BW), zal het voor de overheid niet altijd even makkelijk zijn om het 

ontbreken daarvan te bewijzen. Bestaande analyses tonen dan ook aan dat kopers van percelen 

waarbij overheidsgrond door de verkoper in bezit is genomen, dikwijls te goeder trouw zullen 

zijn.104 In een groot aantal gevallen zal de overheidsgrond dus niet worden beschermd. Al dit 

doet vermoeden dat de onduidelijkheid over de juridische status van de grond en het aantal 

juridische geschillen over verjaringsverkrijging niet noodzakelijkerwijs zouden worden 

teruggedrongen.  

Om de onmiddellijke bescherming van de overheidsgrond te waarborgen, zou de Nederlandse 

wetgever de uitsluiting van de verjaring zonder een overgangsperiode moeten laten ingaan. Een 

inbezitneming die al plaats heeft gevonden, zou niet meer tot een verkrijging door verjaring 

kunnen leiden. Het Antilliaanse recht biedt hiervoor een geschikt voorbeeld. 

 

5.3 Toepassing op overheidsgrond met verschillende functies 

Functie grond Bescherming volgens het recht van 

Curaçao en Sint Maarten 

Stoep Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Fietspad Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

                                                 
104 Hoops 2018; Hoops 2017, pp. 983-990. 
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Openbare weg Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Woonerf Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Oever van een rivier of meer Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Bos Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Openbaar park Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Sportveld Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Berm Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 

Groen zonder bijzondere waarde dat niet in 

gebruik is 

Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als de 

bezitter niet te goeder trouw handelt en de 

grond overheidsgrond is. 
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5.4 Appendix: Relevante bepalingen 

 
Art. 3:99 lid 1 BW 
 
Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order 
worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, 
andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren. 
 
Art. 3:105 lid 1 BW 
 
Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot 
beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder 
trouw. 
 
Art. 3:106a BW 
 
Ten behoeve van een bezitter die wist of behoorde te weten dat een onroerende zaak of een 
recht waaraan deze is onderworpen toebehoort aan de overheid, is met betrekking tot die zaak 
of dat recht jegens de overheid verjaring uitgesloten. 
 
Art. 3:306 BW 
 
Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren. 
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6. Gehele uitsluiting van verjaring van overheidsgrond in Alberta, Canada 

Dit onderdeel zet eerst de bijzondere bescherming van overheidsgrond tegen 

verjaringsverkrijging in het recht van Alberta, Canada en haar ratio uiteen. Er volgt een nadere 

analyse, o.a. van de positie van de onbevoegde gebruiker, en een mogelijke toepassing van de 

regeling in het Nederlandse recht. In een tabel wordt dan aangeduid hoe grond met 

verschillende functies wordt beschermd tegen verjaringsverkrijging. De volgende tabel vat de 

kerninzichten van dit hoofdstuk samen: 

 

Bijzondere kenmerken Uitsluiting verkrijging grond van bepaalde instellingen door 
verjaring (de facto alle overheidsgrond) 

Voordelen - Duidelijke regel; 
- Volledige bescherming van overheidsgrond tegen verjaring; 
- alle goederenrechtelijke constructies ter regeling van het gebruik 
van overheidsgrond staan ter beschikking. 

Nadelen - bezitters zullen overheden niet inlichten over gebruik; 
grondconflicten kunnen hierdoor onopgemerkt voortsudderen 
zonder vaste einddatum; 
- Niet-honoreren van legitieme verwachtingen van bezitters te 
goeder trouw; 
- prikkel om gebruik van overheidsgrond te controleren wordt 
weggenomen of ten minste aanzienlijk verminderd. 

 
 

6.1 Uiteenzetting van de bescherming van overheidsgrond 

Alberta is een Canadese provincie. Onder het recht van Alberta kan een persoon door langdurig 

bezit ervoor zorgen dat de eigenaar van grond zijn rechtsvordering verliest en geen ontruiming 

van de grond meer kan vorderen. Deze rechtsfiguur wordt adverse possession genoemd. De 

verjaringstermijn bedraagt tien jaar en begint te lopen op het moment dat de eigenaar het bezit 

verliest (zie sections 3(3)(f) en 3(6) van de Limitations Act). Voor het verlies van het bezit en 

gedurende de hele verjaringstermijn, dient de uitoefening van de feitelijke macht de volgende 

eigenschappen te hebben: niet heimelijk, tegen het recht van de eigenaar gericht, exclusief, 

vreedzaam, effectief en ononderbroken.105 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bezitters 

te goeder trouw en bezitters niet te goeder trouw.  

De bezitter kan in een gerechtelijk geschil met de eigenaar na tien jaar het verweer voeren dat 

de eigenaar zijn rechtsvordering heeft verloren. Naar aanleiding van het verlies van de 

rechtsvordering kan de bezitter ervoor zorgen dat in de grondboekhouding wordt aangetekend 

                                                 
105 Nelson (City) v Mowatt, 2017 SCC 8 (CanLII). 
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dat hij gedurende tien jaar bezitter is geweest. Hij kan ook een verklaring voor recht vorderen 

dat de eigenaar zijn rechtsvordering heeft verloren. Op grond van section 74 van de Land Titles 

Act kan hij naar aanleiding van de verklaring voor recht als eigenaar worden ingeschreven. 

De rechtsvordering van de overheid als grondeigenaar staat in Alberta niet bloot aan 

adverse possession. Zoals section 3(4)(a) van de Limitations Act en section 4 van de Public 

Lands Act duidelijk maken, kan grond van de Kroon met Alberta als rechthebbende niet worden 

verkregen door langdurig bezit. Section 609 van de Municipal Government Act bepaalt tevens 

ten aanzien van gemeentegrond dat deze grond niet kan worden verkregen door langdurig bezit. 

Er zijn twee ratio’s achter deze regeling.106 Het vermogen van de staat en dus van de 

samenleving moet worden beschermd voor private inbreuken. Daarnaast kan van 

grootgrondbezitters als overheden niet worden gevergd dat zij al hun gronden degelijk en 

regelmatig controleren. 

 

 

6.2 Nadere analyse en toepassing in Nederland 

Het recht van Alberta heeft een eenvoudig mechanisme ontwikkeld voor de bescherming van 

overheidsgrond. Als de grond aan een bepaalde rechtspersoon toebehoort, zoals de Kroon of 

een gemeente, dan kan deze grond niet worden verkregen door langdurig bezit. Deze keuze 

heeft verder geen consequenties voor de overdraagbaarheid of exploitatie van overheidsgrond. 

Er wordt verder geen onderscheid gemaakt op grond van de functie die de grond vervult. Het 

doel van deze regel lijkt daarom te zijn om de beschikbaarheid van de grond voor de vervulling 

van overheidstaken te waarborgen. Omdat geen onderscheid wordt gemaakt tussen bezitters te 

goeder trouw en bezitters niet te goeder trouw, rechtvaardigt dit doel blijkbaar ook dat de 

gerechtvaardigde verwachtingen van bezitters te goeder trouw niet worden beschermd. 

Aangezien er geen gepubliceerde jurisprudentie is over de verjaring van overheidsgrond in 

Alberta, lijkt deze regeling ook juridische geschillen te voorkomen.  

De bescherming van het vermogen van de overheid en het waarborgen van de beschikbaarheid 

van de grond voor overheidstaken is ook in Nederland een doel dat nagestreefd kan worden. 

Dat overheden onvoldoende middelen hebben om hun grond te controleren, is in Nederland een 

bekend fenomeen. Voor de Nederlandse wetgever is de benadering van Alberta eenvoudig te 

operationaliseren. Hij zou louter moeten aanduiden welke rechtspersonen (Het Rijk, provincies, 

waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer, enz.) de bescherming van hun grond tegen 

                                                 
106 B. Hoops & E.J. Marais (red.), The Acquisition of Immovables through Long-Term Use, Antwerpen: 
Intersentia, 2022, p. 280. 
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verjaring zullen genieten. Een nadeel van deze regeling is dat zij geen prikkel biedt voor de 

bezitter om zijn gebruik openbaar te maken of voor de overheid om het grondgebruik zonder 

aanleiding te controleren. Dit wordt versterkt door het ontbreken van een aanspraak van de 

onbevoegde gebruiker op vergoeding van onderhoudskosten in Alberta. Weliswaar kunnen 

verbintenissen in het Canadese recht ook door ongerechtvaardigde verrijking (unjust 

enrichment) ontstaan, maar er zal geen sprake zijn van een relevante verrijking. Aangezien 

overheden geen onderhoudsverplichting hebben ten aanzien van de grond en niet hebben 

gekozen voor het onderhoud of de verbeteringen door de onbevoegde gebruiker, zal de 

gebruiker de kosten hiervoor niet van de overheid kunnen vorderen.107 Section 69 lid 1 van de 

Property Law Act kent wel een retentierecht toe aan de onbevoegde gebruiker te goeder trouw 

voor zover permanente verbeteringen de waarde van de grond hebben verhoogd. De eigenaar 

moet dus deze waardeverhoging vergoeden om ontruiming te kunnen vorderen. Het 

toepassingsbereik van deze vordering (goede trouw, permanente verbeteringen en 

waardeverhoging) is echter zo beperkt dat zij nauwelijks een prikkel schept om het 

grondgebruik beter te controleren. Door de prikkel om niet te controleren kunnen 

grondconflicten lang blijven voortsudderen.  

 

6.3 Toepassing op overheidsgrond met verschillende functies 

Functie grond Bescherming volgens het recht van 

Alberta 

Stoep Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Fietspad Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Openbare weg Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Woonerf Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Oever van een rivier of meer Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Bos Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

                                                 
107 M. McInnes, ‘Improvements to Land, Equity, Estoppel, and Unjust Enrichment’, Canadian Journal of 
Comparative and Contemporary Law 2016, 421-467, 434-441. 
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Openbaar park Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Sportveld Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Berm Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 

Groen zonder bijzondere waarde dat niet in 

gebruik is 

Niet door langdurig bezit verkrijgbaar als 

eigendom van de gemeente of de provincie. 
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6.4 Appendix: Relevante bepalingen 

 
Section 3(3)(f) Limitations Act 
 
[A] claim for a remedial order for the recovery of possession of real property arises when the 
claimant is dispossessed of the real property. 
 
Section 3(4)(a) Limitations Act 
 
This Act does not apply where a claimant seeks a remedial order based on adverse possession 
of real property owned by the Crown[.] 
 
Section 3(6) Limitations Act 
 
The re-entry of a claimant to real property in order to recover possession of that real property 
is effective only if it occurs prior to the end of the 10-year limitation period provided by 
subsection (1)(b). 
 
Section 74(1) Land Titles Act 
 
Any person recovering against a registered owner of land a judgment declaring that the person 
recovering the judgment is entitled to the exclusive right to use the land or that the person 
recovering the judgment be quieted in the exclusive possession of the land, pursuant to the 
Limitation of Actions Act, RSA 1980 cL-15, or pursuant to an immunity from liability 
established under the Limitations Act, may file a certified copy of the judgment in the Land 
Titles Office. 
 
Section 1(p) Public Lands Act 
 
“[P]ublic land” means land of the Crown in right of Alberta. 
 
Section 4 Public Lands Act 
 
No person may acquire by prescription an estate or interest in public land or, as against the 
Crown, in any other land. 
 
Section 609 Municipal Government Act 
 
No person can acquire an estate or interest in land owned by a municipality by adverse or 
unauthorized possession, occupation, enjoyment or use of the land. 
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7. Tussenoplossing: billijke schadeloosstelling in Colorado, VS 

Een tussenoplossing die weliswaar de verjaring van overheidsgrond toelaat, maar de overheid 

hiervoor compenseert, is dat de verjaringsverkrijger schadeloosstelling dient te betalen aan de 

oorspronkelijke eigenaar.108 In Nederland heeft de Hoge Raad deze tussenoplossing gedeeltelijk 

ingevoerd. In zijn arrest Gemeente Heusden van 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad bepaald 

dat de oorspronkelijke eigenaar van de verjaringsverkrijger schadevergoeding kan vorderen 

indien de verkrijger ten tijde van de inbezitneming wist dat hij grond van iemand anders in bezit 

nam.109 Deze vordering verjaart tussen vijf en twintig jaar na de verkrijging. Een veroordeling 

tot terugoverdracht ligt hierbij volgens de Hoge Raad eerder voor de hand dan 

schadevergoeding in geld. In de praktijk blijkt echter een voorkeur voor schadevergoeding in 

geld.110  

In dit onderdeel wordt eerst ingegaan op het recht van Colorado (7.1). Dit stelsel sluit de 

verjaring van overheidsgrond uit, maar houdt ook een regel in dat verjaringsverkrijgers van 

particuliere grond een aanspraak op billijke schadeloosstelling hebben. In onderdeel 7.1 wordt 

ook ingegaan op hoe deze vordering zich verhoudt tot de vordering uit het Gemeente Heusden-

arrest. Vervolgens wordt de wenselijkheid van een dergelijke aanspraak behandeld (7.2). In 

onderdeel 7.3 wordt in een tabel inzichtelijk gemaakt hoe overheidsgrond in Colorado tegen 

verjaring wordt beschermd. Ten slotte bevat een appendix de relevante bepalingen van het recht 

van Colorado (7.4). 

 

 

7.1 Uiteenzetting van de bescherming in het recht van Colorado, VS 

De volgende tabel vat de kerninzichten van onderdeel 7.1 samen: 

Bijzondere kenmerken 1. Uitsluiting verkrijging overheidsgrond door verjaring (vgl. 
Alberta) 

2. Verplichting van iedere verjaringsverkrijger om redelijke en 
billijke schadevergoeding te betalen 

Voordelen (punt 2) - Vergoeding van schade zonder verjaringsverkrijging af te moeten 
schaffen; 
- Afschrikkende werking tegen illegale inbezitneming;  

                                                 
108 Zie voor een meer uitgebreide analyse: B. Hoops, “Compensation for Acquisition of Land by Prescription: 
Deterring Squatting at too High a Price?”, in B. Hoops en E.J. Marais (red.), New Perspectives on Acquisitive 
Prescription, Den Haag: Boom Eleven, 2019, 279-305; Vgl. R. Dyal-Chand, ‘Sharing the Cathedral’, 
Connecticut Law Review 2013, 647-723, 715 e.v. 
109 HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, ro. 3.7.4. 
110 Zie over dit aspect en andere onduidelijkheden rond de aanspraak op schadevergoeding: B.T. Verdam, 
‘Toepassing van de Heusdense vordering in de lagere rechtspraak: a bumpy ride’, WPNR 2020/7278. 
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- prikkel om grenzen goed te controleren als ook bezitters niet te 
kwader trouw zouden moeten betalen. 
 

Nadelen (punt 2) - grondgeschillen worden verlengd door schadevergoedingsactie; 
- afschrikkende werking tegen beroep op verjaring, waardoor 
grondconflicten onopgemerkt kunnen voortsudderen; 
- prikkel om gebruik van eigen grond te controleren wordt 
verminderd. 

 
Colorado is een staat van de VS. Een persoon in Colorado kan door langdurig bezit ervoor 

zorgen dat de eigenaar van grond zijn rechtsvordering verliest en geen ontruiming van de grond 

meer kan vorderen. Deze rechtsfiguur wordt adverse possession genoemd. De verjaringstermijn 

bedraagt in beginsel 18 jaar en begint te lopen op het moment dat de eigenaar het bezit verliest. 

Voor het verlies van het bezit en gedurende de hele verjaringstermijn moet de bezitter de 

feitelijke macht tegen de wil van de eigenaar uitoefenen, op een exclusieve, vreedzame en 

openbare manier.111 Bovendien eist de wet van Colorado dat de bezitter redelijkerwijs mocht 

menen dat hij eigenaar van de grond was – er geldt dus een vereiste van goede trouw. De bezitter 

te goeder trouw kan na 18 jaar het verweer voeren dat de eigenaar zijn rechtsvordering heeft 

verloren. Daarna is de bezitter de persoon met het beste recht op de grond en daarmee eigenaar 

(zie § 38-41-101 lid 1 en 3 van de Colorado Revised Statutes). 

Het recht van Colorado maakt een onderscheid tussen verschillende bezitters te goeder trouw. 

Mocht de bezitter te goeder trouw redelijkerwijs menen de grond op grond van een wettige titel, 

zoals erfopvolging of een koopovereenkomst, te hebben verkregen, dan zijn zeven jaar 

voldoende voor een verkrijging, mits hij gedurende deze periode ook de onroerende 

zaaksbelastingen heeft betaald (zie § 38-41-108 van de Colorado Revised Statutes). 

De rechtsvordering van de overheid als grondeigenaar staat, zoals in Alberta, niet bloot aan 

adverse possession. Dit blijkt uit § 38-41-101 lid 2 van de Colorado Revised Statutes.  

Voor dit onderzoek is Colorado met name interessant omdat het recht van Colorado een 

alternatief middel biedt om conflicten over grondeigendom op te lossen. Op grond van § 38-

41-101 lid 5 van de Colorado Revised Statutes kan de rechter bij een succesvol beroep op 

adverse possession schadelosstelling toekennen als dit redelijk en billijk is. De 

schadeloosstelling kan de waarde van de grond en/of betaalde onroerende zaaksbelastingen en 

andere heffingen omvatten. 

De bepaling geeft geen uitsluitsel over de betekenis van ‘redelijk en billijk’ en legt evenmin 

vast op welk tijdstip de waarde van de grond betrekking moet hebben (bijv. het moment van de 

                                                 
111 Powell on Real Property, §§ 91.02 e.v. 
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inbezitneming of het moment van het voltooien van de verjaringstermijn).112 In de literatuur 

wordt geopperd dat compensatie uitsluitend op haar plaats zou zijn als de bezitter te kwader 

trouw handelt, dus wist dat hij de grond van iemand anders in gebruik had.113 Aangezien 

bezitters niet te goeder trouw de grond niet door verjaring kunnen verkrijgen, zou deze mening 

van lid 5 een dode letter maken. Er is verder geen gepubliceerde jurisprudentie over deze 

bepaling. 

In vergelijking met het Gemeente Heusden-arrest valt op dat ook verkrijgers te goeder trouw 

schadeplichtig kunnen zijn. Dit plaatst vraagtekens bij de keuze dat alleen verkrijger te kwader 

trouw schadevergoeding dienen te betalen. Daarnaast geeft deze regeling de rechter meer 

vrijheid om over het bestaan en de hoogte van een vordering te beslissen. Dit bevordert 

maatwerk, maar vermindert ook de rechtszekerheid.  

 

 

7.2 De wenselijkheid van compensatie als tussenoplossing 

Het recht van Colorado heeft een eenvoudig mechanisme ontwikkeld voor de bescherming van 

overheidsgrond: de grond kan niet worden verkregen door langdurig bezit. Zie het onderdeel 

over Alberta met nadere overwegingen die ook van toepassing zijn op Colorado. 

In Colorado is een bijzondere compensatieregel ingevoerd, namelijk dat de rechter de 

verjaringsverkrijger te goeder trouw kan veroordelen tot betaling van redelijke en billijke 

compensatie. Er zijn in het algemeen verschillende voor- en nadelen van de redelijke en billijke 

schadevergoeding voor de eigenaar die zijn grond door verjaring kwijtraakt. Voornamelijk drie 

overwegingen spreken voor compensatie. Ten eerste wordt de financiële schade die de 

oorspronkelijke eigenaar onvrijwillig lijdt, ongedaan gemaakt. Dit verhoogt ook de legitimiteit 

van verjaringsverkrijging als een juridische regel.  

Ten tweede vermindert de dreigende betaling van schadevergoeding de prikkel om andermans 

grond in gebruik te nemen. Er wordt een prikkel geschapen om precies na te gaan wie eigenaar 

van welke grond is voordat de nieuwe grond aan het eigen perceel wordt toegevoegd.114 De 

reikwijdte van deze werking zal van meerdere factoren afhangen. Is de eigendomsverkrijging 

voor de bezitter van belang, dan zal deze prikkel sterker zijn dan als de bezitter alleen het 

gebruik van de grond op het oog heeft. Als de grondeigenaar een overheid is, dan is de 

                                                 
112 G.P. Anderson & D.M. Pittinos, ‘Adverse Possession After House Bill 1148’, Colorado Lawyer 2008, 73-80, 
79. 
113 Anderson & Pittinos 2008, p. 79. 
114 T.J. Miceli en C.F. Sirmans, ‘An Economic Theory of Adverse Possession’, International Review of Law and 
Economics 1995, 161-173, 165. 
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waarschijnlijkheid lager dat het gebruik zonder recht of titel wordt opgemerkt en is de prikkel 

om alles na te gaan kleiner. Met betrekking tot overheidsgrond in Nederland is dit voordeel van 

deze tussenoplossing dus kleiner. Een andere factor is de hoogte van de compensatie. Als de 

compensatie gelijk is aan de waarde op het moment van de inbezitneming en dus niet de 

aangebrachte verbeteringen omvat, dan is de prikkel om alles te controleren kleiner. Is de 

peildatum het moment van de verkrijging, dan is deze prikkel groter omdat de 

verjaringsverkrijger ook voor zijn eigen verbeteringen zou moeten betalen.115 In het 

Nederlandse recht heeft de verjaringsverkrijging geen terugwerkende kracht116 en de schade zal 

daarom ook de waarde van verbeteringen omvatten die de verjaringsverkrijger vóór de 

verkrijging heeft aangebracht. Mogelijkerwijs kan de verjaringsverkrijger een vordering ex art. 

3:120 BW of uit ongerechtvaardigde verrijking hiermee verrekenen, ook voor zover deze 

vorderingen al zijn verjaard (art. 6:131 BW). In het Nederlandse recht vergroot de omvang van 

de schadevergoeding dus mogelijkerwijs de prikkel om alles te controleren. Ten slotte is nog 

op te merken dat als alleen bezitters die wisten dat de grond niet van hen was, schadeplichtig 

zijn, zoals volgens het Gemeente Heusden-arrest het geval is, deze prikkel om alles na te gaan 

niet ontstaat. Er ontstaat eerder een prikkel om niets te doen om te voorkomen dat men erachter 

komt dat de grond van iemand anders is.  

De derde factor die voor de betaling van compensatie in geld spreekt, is dat zij de rechter een 

tussenoplossing ter beschikking stelt die de prikkel wegneemt om de vereisten voor 

verkrijgende verjaring ten behoeve van de eigenaar streng uit te leggen.117 In dit verband lijkt 

het ook wenselijk dat de rechter het bedrag van de compensatie kan bepalen, met als bovengrens 

de waarde van het goed op het ogenblik van zijn uitspraak. Op die manier kan hij immers 

rekening houden met alle relevante omstandigheden, zoals de verwijtbaarheid van de partijen 

en de tijd die verstreken is sinds de inbezitneming. 

Daarnaast moet men rekening houden met de doelen van de verjaringsverkrijging in Nederland. 

Het zou kunnen dat compensatie het bereiken van deze doelen dwarsboomt. Rechtszekerheid 

is het belangrijkste doel van verkrijgende verjaring. Verjaringsverkrijgingen zorgen ervoor dat 

al lang bestaande feitelijke machtsverhoudingen met betrekking tot grond worden gegoten in 

de juridische vorm van goederenrechtelijke rechten. Hierdoor worden geschillen voorkomen 

waarin beide partijen vanwege het tijdsverloop moeilijkheden zullen ondervinden om hun recht 

                                                 
115 Miceli & Sirmans 1995, p. 64. 
116 B. Hoops & L.C.A. Verstappen, ‘Verkrijgende verjaring, het lot van beperkte rechten en de rol van het 
Kadaster en de notaris’, WPNR 2017, 331-337, onder 4; B. Hoops & L.C.A. Verstappen, ‘Van 20 naar 40 jaar: 
De Hoge Raad helpt eigenaars in de strijd tegen landjepik’,  WPNR 2017, 255-257. 
117 T.W. Merrill, ‘Property Rules, Liability Rules, and Adverse Possession’, Northwestern University Law 
Review 1984-1985, 1122-1154, 1153. 
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te bewijzen.118 Als compensatie zou moeten worden betaald naar aanleiding van een 

verkrijging, dan zou eerst een geding worden gevoerd over de verkrijging en vervolgens over 

de compensatie. Ook al bevestigt het eigendomsrecht van de verkrijger nog steeds de lang 

bestaande feitelijke situatie,119 de aanspraak op compensatie brengt meer onnodige gedingen 

met zich.120 Aan de andere kant kan de compensatie ook een afschrikkend effect hebben op de 

bezitters. Vanwege de compensatie zal menig bezitter geen beroep meer durven te doen op de 

verkrijgende verjaring.121 Hierdoor blijven grondconflicten onopgemerkt voortsudderen zonder 

vaste einddatum. Ook dit ondermijnt de rechtszekerheid. 

Het tweede doel van verkrijgende verjaring is om een prikkel voor de eigenaar te scheppen om 

het gebruik van zijn grond te controleren en om de stilzittende eigenaar te bestraffen.122 De 

verplichting om compensatie te betalen, zal de prikkel om het grondgebruik te controleren 

verminderen.123 Als de eigenaar geen bijzondere subjectieve waarde aan de grond hecht, dan 

zal hij het grondgebruik nauwelijks of helemaal niet controleren.124 Daarnaast is de hoogte van 

de compensatie van belang. Hoe hoger de compensatie is, des te kleiner is de prikkel om het 

grondgebruik te controleren.125 De derde factor is hoe zichtbaar het grondgebruik zonder recht 

of titel is. Als het bijvoorbeeld gaat om een kleine verschuiving van de erfgrens, dan kan 

compensatie de prikkel verminderen om na te gaan waar de erfgrens precies ligt. 

 

 

7.3 Toepassing op overheidsgrond met verschillende functies 

Functie grond Bescherming volgens het recht van 

Colorado 

Stoep Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

                                                 
118 V. Sagaert, ‘De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over het 
verjaringsrecht’, Rechtskundig Weekblad 2007, 1582-1597; J.E. Stake, ‘The Uneasy Case for Adverse 
Possession’, The Georgetown Law Journal 2001, 2419-2474, 2439 en 2451 e.v. 
119 D.S. Cordle, ‘Warsaw v. Chicago Metallic Ceilings, Inc.: Compensation for Prescriptive Easements’, Loyola 
of Los Angeles Law Review 1985, 111-132, 117 e.v.; N. Elfant, ‘Compensation for the Involuntary Transfer of 
Property Between Private Parties: Application of a Liability Rule to the Law of Adverse Possession’, 
Northwestern University Law Review 1984-1985, 758-779, 776 e.v.; W. Saxe, ‘When “Comprehensive” 
Prescriptive Easements Overlap Adverse Possession: Shifting Theories of “Use” and “Possession”’, Boston 
College Environmental Affairs Law Review 2006, 175-204, 202. 
120 Zo ook: Warsaw v. Chicago Metallic Ceilings, Inc., 35 Cal. 3d 564, 574 e.v., 676 P.2d 584, 590; EHRM 
(Grote Kamer) 30 augustus 2007, 44302/02, J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v The United 
Kingdom, hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82172, ro. 79. Vgl. Anderson & Pittinos 2008, p. 79. 
121 Specifiek m.b.t. Colorado: K.S. Cherek, ‘From Trespasser to Homeowner: The Case Against Adverse 
Possession in the Post-Crash-World’, Virginia Journal of Social Policy & the Law 2012, 271-321, 318.  
122 Stake 2001, pp. 2434 e.v.; Jansen 2011, pp. 291 e.v. 
123 Merrill 1984-1985, pp. 1148 en 1150. 
124 Elfant 1984-1985, p. 777.  
125 Miceli & Sirmans 1995, p. 165. 
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Fietspad Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Openbare weg Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Woonerf Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Oever van een rivier of meer Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Bos Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Openbaar park Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Sportveld Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Berm Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 

Groen zonder bijzondere waarde dat niet in 

gebruik is 

Niet door langdurig bezit verkrijgbaar. 
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7.4 Appendix: Relevante bepalingen 

 
§ 38-41-101 Colorado Revised Statues 
 
(1) No person shall commence or maintain an action for the recovery of the title or possession 
or to enforce or establish any right or interest of or to real property or make an entry thereon 
unless commenced within eighteen years after the right to bring such action or make such entry 
has first accrued or within eighteen years after he or those from, by, or under whom he claims 
have been seized or possessed of the premises. Eighteen years' adverse possession of any land 
shall be conclusive evidence of absolute ownership.  
 
(2) The limitation provided for in subsection (1) of this section shall not apply against the state, 
county, city and county, city, irrigation district, public, municipal, or quasi-municipal 
corporation, or any department or agency thereof. No possession by any person, firm, or 
corporation, no matter how long continued, of any land, water, water right, easement, or other 
property whatsoever dedicated to or owned by the state of Colorado, or any county, city and 
county, city, irrigation district, public, municipal, or quasi-municipal corporation, or any 
department or agency thereof shall ever ripen into any title, interest, or right against the state of 
Colorado, or such county, city and county, city, public, municipal, or quasi-municipal 
corporation, irrigation district, or any department or agency thereof. 
 
(3) (a) In order to prevail on a claim asserting fee simple title to real property by adverse 
possession in any civil action filed on or after July 1, 2008, the person asserting the claim shall 
prove each element of the claim by clear and convincing evidence.  
 
(b) In addition to any other requirements specified in this part 1, in any action for a claim for 
fee simple title to real property by adverse possession for which fee simple title vests on or after 
July 1, 2008, in favor of the adverse possessor and against the owner of record of the real 
property under subsection (1) of this section, a person may acquire fee simple title to real 
property by adverse possession only upon satisfaction of each of the following conditions:  
 

(I) The person presents evidence to satisfy all of the elements of a claim for adverse 
possession required under common law in Colorado; and  

(II) Either the person claiming by adverse possession or a predecessor in interest of such 
person had a good faith belief that the person in possession of the property of the 
owner of record was the actual owner of the property and the belief was reasonable 
under the particular circumstances. 

 
(…) 
 
(5) (a) Where the person asserting a claim of fee simple title to real property by adverse 
possession prevails on such claim, and if the court determines in its discretion that an award of 
compensation is fair and equitable under the circumstances, the court may, after an evidentiary 
hearing separately conducted after entry of the order awarding title to the adverse possessor, 
award to the party losing title to the adverse possessor: 
 

(I) Damages to compensate the party losing title to the adverse possessor for the loss of 
the property measured by the actual value of the property as determined by the 
county assessor as of the most recent valuation for property tax purposes. If the 
property lost has not been separately taxed or assessed from the remainder of the 
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property of the party losing title to the adverse possessor, the court shall equitably 
apportion the actual value of the property to the portion of the owner's property lost 
by adverse possession including, as appropriate, taking into account the nature and 
character of the property lost and of the remainder. 
 

(II) An amount to reimburse the party losing title to the adverse possessor for all or a 
part of the property taxes and other assessments levied against and paid by the party 
losing title to the adverse possessor for the period commencing eighteen years prior 
to the commencement of the adverse possession action and expiring on the date of 
the award or entry of final nonappealable judgment, whichever is later. If the 
property lost has not been separately taxed or assessed from the remainder of the 
property of the party losing title to the adverse possessor, such reimbursement shall 
equitably apportion the amount of the reimbursement to the portion of the owner's 
property lost by adverse possession, including, as appropriate, taking into account 
the nature and character of the property lost and of the remainder. The amount of 
the award shall bear interest at the statutory rate from the dates on which the party 
losing title to the adverse possessor made payment of the reimburseable taxes and 
assessments. 

 
(b) At any hearing conducted under this subsection (5), or in the event that adverse possession 
is claimed solely as a defense to an action for damages based upon a claim for trespass, forcible 
entry, forcible detainer, or similar affirmative claims by another against the adverse possessor, 
and not to seek an award of legal title against the claimant, the burden of proof shall be by a 
preponderance of the evidence. If the defendant is claiming adverse possession solely as a 
defense to an action and not to seek an award of legal title, the defendant shall so state in a 
pleading filed by the defendant within ninety days after filing an answer or within such longer 
period as granted by the court in the court's discretion, and any such statement shall bind the 
defendant in the action. 
 
 
§ 38-41-108 Colorado Revised Statues 
 
Every person in the actual possession of lands or tenements, under claim and color of title, 
made in good faith, who for seven successive years continues in such possession and also 
during said time pays all taxes legally assessed on such lands or tenements shall be held and 
adjudged to be the legal owner of said lands or tenements to the extent and according to the 
purport of his paper title. All persons holding under such possession by purchase, devise, or 
descent, before said seven years have expired, who continue such possession and continue to 
pay the taxes as provided in this section, so as to complete the possession and payment of 
taxes for the term, provided in this section, shall be entitled to the benefit of this section. 
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8. Vergelijkende beschouwingen 

Dit onderdeel vergelijkt de onderzochte oplossingen met nadruk op hun voor- en nadelen en de 

vraag of zij de in Nederland optredende problemen kunnen oplossen. De doelen van een 

aangepaste regeling over de verjaring van overheidsgrond zouden moeten zijn om (1) het verlies 

van overheidsgrond en overheidsvermogen te voorkomen en (2) juridische geschillen terug te 

dringen (3) zonder het beheer van overheidsgrond te verslechteren en meer conflicten met 

burgers die overheidsgrond in gebruik hebben te provoceren. 

Het Belgische en Italiaanse recht kiezen voor een oplossing die, kort gezegd, de publieke 

infrastructuur tegen verjaring beschermt. Andere overheidsgronden zoals groenstroken zijn 

vatbaar voor verkrijgingen door verjaring, tenzij zij worden bestemd tot publiek gebruik en 

daarnaast nog voldoen aan uiteenlopende voorwaarden. Het doel van deze bescherming is om 

het functioneren van de overheid en de publieke ruimte te waarborgen en het vermogen van de 

overheid te beschermen. Dit komt overeen met het doel van een oplossing in de Nederlandse 

context om overheidsgrond en –vermogen te beschermen. Daarnaast wordt duidelijk dat er 

nauwelijks juridische geschillen zijn over de beschermde overheidsgrond. Ook dit doel zou 

worden bereikt. 

Aan de Belgische en Italiaanse oplossing kleven echter ook bezwaren. Ten eerste biedt zij 

slechts een gedeeltelijke bescherming van overheidsgrond. Weliswaar wordt de publieke 

infrastructuur beschermd, maar andere overheidsgrond en daarmee de reserve voor nieuwe 

projecten wordt niet, althans niet automatisch, beschermd. Ten tweede moet een manier worden 

gevonden om beschermde overheidsgrond van andere overheidsgronden af te bakenen. Vage 

begrippen als ‘publiek domein’ bieden flexibiliteit voor de toekomst, maar weinig houvast in 

het heden. Dit kan tot onnodige juridische geschillen leiden. Ten derde zijn in het Belgische en 

Italiaanse recht mogelijkerwijs onwenselijke juridische consequenties verbonden aan de 

bescherming, zoals bestuursrechtelijke procedures voor het onttrekken van de grond aan zijn 

publieke bestemming en de al dan niet gedeeltelijke onmogelijkheid van privaatrechtelijke 

rechtshandelingen ten aanzien van de grond. Aangezien het niet het doel is van dit onderzoek 

om privatisering van overheidsgrond en -diensten te beoordelen of te reguleren, zouden deze 

gevolgen geen deel moeten uitmaken van een wijziging van het Nederlandse verjaringsrecht. 

Ten vierde biedt dit stelsel – vanwege de bescherming van overheidsgrond of de onzekerheid 

over de uitleg van de bescherming – nauwelijks een prikkel voor burgers om hun informele 

gebruik van grond te formaliseren, omdat de overheid de grond weer zou kunnen opeisen. 

Hierdoor blijven grondconflicten voortsudderen. 
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Een vijfde bezwaar is dat de bijzondere bescherming geen prikkel schept om de grondeigendom 

stelselmatig te handhaven. Zoals het empirische onderzoek naar het beleid in Belgische steden 

en gemeenten laat zien, wordt niet actief gecontroleerd of de beschermde overheidsgrond 

onbevoegd wordt gebruikt. Dit lokt meer geschillen met burgers uit. Anders en meer positief 

bekeken laat het empirische onderzoek echter ook geen negatief effect van de bijzondere 

bescherming zien op het handhavingsbeleid: de eigendom van beschermde grond wordt even 

goed of slecht gehandhaafd als de eigendom van grond die voor verjaring vatbaar is. Een reden 

hiervoor kan zijn dat het voor overheden te omslachtig is om altijd te achterhalen welke grond 

beschermd is en het handhavingsbeleid hierop aan te passen.   

Met de oplossing op Curaçao en Sint-Maarten staat overheidsgrond nog steeds bloot aan 

verjaring, maar alleen nog maar als de bezitter te goeder trouw is. Op zich lijkt dit een 

rechtvaardige oplossing omdat overheidsgrond voor landjepik wordt beschermd, maar 

tegelijkertijd de legitieme verwachtingen van burgers worden gehonoreerd. Daarnaast zal – 

anders dan bij de Italiaanse en Belgische oplossing – de handhaving van overheidsgrond niet 

per se achteruitgaan omdat de overheid haar grond nog steeds kan verliezen en er dus nog een 

sterke prikkel is om de grond te controleren. Aan de oplossing kleeft echter ook een aantal 

bezwaren, naast het bezwaar dat overheidsgrond niet vergaand wordt beschermd. De 

bescherming van overheidsgrond hangt op Curaçao en Sint-Maarten af van het vage begrip 

‘goede trouw’. Dit lokt onnodige gerechtelijke procedures uit. Daarnaast heeft de overheid het 

nadeel dat de goede trouw wordt vermoed, zodat de overheid niet in alle gevallen van bezit niet 

te goeder trouw erin zal slagen om het ontbreken daarvan te bewijzen. In de praktijk zal de 

bescherming van overheidsgrond dus minder groot zijn dan de letter van de wet doet 

vermoeden. 

De verstgaande bescherming bieden de stelsels van Alberta, Canada en Colorado, VS. Anders 

dan het Belgische en Italiaanse recht bieden zij een algehele bescherming van overheidsgrond 

tegen verjaring. Overheidsgrond en –vermogen worden dus veiliggesteld. Hierdoor worden 

geschillen voorkomen, in het bijzonder ook over de uitleg van vage begrippen als het ‘publiek 

domein’. Hiernaast heeft de uitsluiting van verjaring geen gevolgen in de rest van het juridische 

systeem. Overheidsgrond zou dus nog steeds zonder nieuwe obstakels geprivatiseerd of 

privaatrechtelijk bezwaard kunnen worden. Het grootste nadeel dat aan deze oplossing kleeft is 

dat een prikkel om overheidsgrond te controleren wegvalt, hetgeen tot meer conflicten met 

burgers kan leiden die overheidsgrond sinds een lange periode in gebruik hebben. Hiertegen 

dient een waarborg in de wet te komen. Bovendien neemt dit stelsel op de koop toe dat in dit 

stelsel de burger niet zal pogen om zijn/haar informele gebruik van overheidsgrond te 
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formaliseren omdat de overheid de grond weer zou kunnen opeisen. Hierdoor blijven 

grondconflicten voortsudderen. 

Schadeloosstelling voor de voormalige eigenaar zoals in Colorado beantwoordt als 

tussenoplossing slechts aan enkele van de doelen van een oplossing. Anders dan de andere 

oplossingen beschermt zij primair het overheidsvermogen, maar niet de voor projecten 

belangrijke overheidsgrond tegen verjaring. Compensatie vormt in de regel slechts een prikkel 

om overheidsgrond niet opzettelijk in gebruik te nemen, maar nauwelijks of geen prikkel om 

na te gaan van wie de gebruikte grond daadwerkelijk is. De bezwaren die aan deze oplossing 

kleven, zijn talrijk. Zoals de oplossingen in België, Italië en Alberta, vermindert compensatie 

de prikkel voor de overheid om haar grond te controleren, hetgeen tot meer grondconflicten zal 

leiden. Anders dan de regeling in Alberta en Colorado, lokt zij gedurende een langere periode 

juridische geschillen uit over de compensatie én de verjaring. Tegelijkertijd schept zij een 

prikkel voor burgers om geen beroep te doen op verjaring, waardoor grondconflicten blijven 

voortsudderen. 

Tegenover de betere bescherming van overheidsgrond staat er in geen van de onderzochte 

stelsels, behalve in het Italiaanse recht met betrekking tot bepaalde gronden, een vaste 

aanspraak van de onbevoegde gebruiker op vergoeding van onderhoudskosten. Slechts onder 

voorwaarden waaraan in de regel niet voldaan zal zijn, is een aanspraak mogelijk. De 

wenselijkheid van de afwezigheid van een dergelijke aanspraak is onduidelijk. Enerzijds wordt 

de overheid hierdoor beschermd voor een groot aantal vorderingen op restitutie van kosten die 

de overheid niet zelf zou hebben gemaakt. Anderzijds doet dit verder af aan een prikkel voor 

de overheid als eigenaar om het gebruik van de overheidsgrond goed te controleren. 
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9. Conclusie en aanbevelingen 

De centrale aanbeveling van dit rapport is om in het Nederlandse BW een bepaling op te nemen 

die het onmogelijk maakt om overheidsgrond door verjaring te verkrijgen. De onderbouwing 

van deze aanbeveling ligt besloten in het inzicht dat de alternatieven niet het gewenste doel 

bereiken en negatieve bijwerkingen hebben. De huidige Nederlandse benadering beschermt 

overheidsgrond meer dan de wetstekst en -systematiek doen vermoeden en kenmerkt zich 

bovendien door wispelturige jurisprudentie die weinig houvast biedt met betrekking tot de eisen 

die aan bezit worden gesteld. Een benadering die meer verjaringsverkrijgingen toe zou staan, 

zou niet stroken met het doel om infrastructuur en het vermogen van de overheid te beschermen 

tegen verjaringsverkrijging.  

De enkele uitsluiting van de verkrijging door verjaring niet te goeder trouw, zoals op Curaçao 

en Sint-Maarten, heeft het voordeel dat de legitieme verwachtingen van onder andere kopers 

worden gerespecteerd. Overheidsgrond zou echter nog steeds blootstaan aan verjaring. De 

gebruiker wordt vermoed te goeder trouw te zijn zodat overheidsgrond in veel gevallen niet 

beter beschermd zou worden. Bovendien zal het onderscheid tussen goede trouw en de 

afwezigheid daarvan aanleiding geven tot meer gerechtelijke procedures. Door de Belgische en 

Italiaanse oplossing zou weliswaar een deel van de overheidsgrond niet meer blootstaan aan 

verjaring, maar de afbakening van het ‘publiek domein’ kan tot administratieve rompslomp en 

gerechtelijke geschillen leiden. De oplossing om de overheid voor een verlies van grond door 

verjaring te compenseren, beschermt weliswaar het vermogen van de overheid, maar niet de 

grond zelf en druist bovendien in tegen de doelen van de verjaringsverkrijging. 

De algehele uitsluiting beschermt daarentegen overheidsgrond volledig. Bovendien 

biedt zij volledige duidelijkheid over de positie van de onbevoegde gebruiker en de eigendom 

van overheidsgrond zonder grote administratieve lasten op te leggen aan de overheid als 

eigenaar. Deze oplossing heeft een drietal nadelen. Ten eerste heeft de overheid zonder meer 

geen prikkel om het gebruik van zijn grond te controleren. Het is een doel van 

verjaringsverkrijging om een dergelijke prikkel te scheppen,126 hetgeen nu op een andere 

manier moet worden bereikt. Ten tweede kan de gebruiker om deze reden een nauwe band met 

de grond ontwikkelen en blijven grondconflicten onzichtbaar ontstaan en voortsudderen. 

Hierdoor brengt de uitsluiting van de verjaringsverkrijging het bereiken van een doel van 

verjaringsverkrijging, namelijk het beëindigen van langdurige conflicten, in het gedrang.127 Ten 

                                                 
126 Jansen 2011, pp. 291 e.v. 
127 Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 416. 
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derde wordt de zorg van de gebruiker voor de overheidsgrond niet meer door een 

verjaringsverkrijging gehonoreerd.  

Er zijn meerdere mogelijkheden om deze nadelen te ondervangen. Het bestaande Nederlandse 

recht is hiervoor echter onvoldoende. De vordering voor bezitters te goeder trouw op grond van 

art. 3:120 lid 2 BW is te beperkt om een prikkel te scheppen om het grondgebruik te controleren, 

grondconflicten te voorkomen en zorg voor overheidsgrond te belonen. De verplichting voor 

gemeenten om verjaringsverkrijgingen te voorkomen op grond van art. 160 lid 3 Gemeentewet 

blijkt in de praktijk overheden onvoldoende aan te sporen om het grondgebruik te 

controleren.128 Hieruit kan worden afgeleid dat een algemene verplichting om overheidsgrond 

te controleren en te onderhouden, hoe wenselijk zij ook is, in de praktijk niet veel zal opleveren. 

Twee alternatieven worden hier voorgesteld. Het eerste alternatief is een voorwaardelijk 

ontruimingsverbod. Indien de onbevoegde gebruiker de grond sinds een bepaald aantal jaren, 

bijvoorbeeld vijf jaar, in gebruik heeft, wordt de overheid verplicht om met de gebruiker 

desgewenst een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten. Alleen indien de grond 

nodig is voor een publiek project, mag de overheid ontruiming vorderen. Hierdoor wordt 

tenminste een zwakke prikkel geschapen om het grondgebruik te controleren en kan het 

bestaande gebruik vaak op een formele basis worden gecontinueerd, waardoor grondconflicten 

eerder kunnen worden voorkomen. Tegelijkertijd blijft de overheidsgrond voor publieke 

projecten beschikbaar. Het tweede alternatief is een standaard-vergoeding per jaar en m2 

waarop elke onbevoegde gebruiker na beëindiging van het gebruik aanspraak kan maken. Deze 

standaard-vergoeding kan bijvoorbeeld de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten van 

overheidsgrond per m2 bedragen. De hele vergoeding wordt bepaald door het aantal jaren 

waarin het gebruik aantoonbaar plaatsvond, maal het aantal m2 maal de standaard-vergoeding. 

Hierdoor wordt een prikkel geschapen om grondgebruik beter te controleren, waardoor 

grondconflicten minder snel zullen ontstaan. Daarnaast wordt de zorg voor overheidsgrond 

beloond. Tegelijkertijd kan dit echter een prikkel scheppen om overheidsgrond onbevoegd in 

gebruik te nemen. 

Een aanspraak van de overheid op betaling van een vergoeding voor onbevoegd gebruik, zoals 

in het Italiaanse recht, is daarentegen geen adequaat middel om de nagestreefde doelen te 

bereiken. Deze aanspraak zal weliswaar een prikkel scheppen om overheidsgrond niet in bezit 

te nemen, maar juist averechtse prikkels doen ontstaan voor de overheid. De overheid zou baat 

                                                 
128 Parrello & Hoops 2018. 
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hebben bij een soort boete voor onbevoegd gebruik en een verfraaiing van de overheidsgrond 

door de onbevoegde gebruiker. Dan is er een prikkel om eigendom minder te handhaven. 

De uitsluiting van een verkrijging door verjaring sluit nog niet per se de bevrijdende verjaring 

van de rechtsvordering van de overheid als eigenaar uit. Naar aanleiding van bezit of een 

onrechtmatige toestand gedurende 20 jaar zou in het Nederlandse recht nog steeds de situatie 

kunnen ontstaan dat de overheid weliswaar eigenaar is, maar het bezit niet meer kan opeisen of 

de onrechtmatige toestand niet meer kan opheffen. Deze onwenselijke situatie moet worden 

voorkomen door ook de bevrijdende verjaring van de eigendom van overheidsgrond uit te 

sluiten. 

De uitsluiting van de verkrijging van overheidsgrond veronderstelt dat er een definitie is van 

overheid. Dit begrip moet naast de publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van art. 2:1 lid 

1 BW alle rechtspersonen omvatten waaraan publieke taken zijn opgedragen.  

Het overgangsrecht is het laatste onderwerp dat nog moet worden behandeld. Zoals op Curaçao 

en Sint-Maarten bij de invoering van art. 3:106a BW, is er geen reden waarom de uitsluiting 

van de verkrijging van overheidsgrond door verjaring niet rechtstreeks zou kunnen ingaan. 

Onbevoegde gebruikers die op de dag van de inwerkingtreding van de regel al overheidsgrond 

door verjaring hebben verkregen, blijven eigenaar van die grond; andere gebruikers vallen 

onder de nieuwe regel. De regel kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast omdat de 

verjaringsverkrijger dan met terugwerkende kracht een door art. 1 van het Eerste Protocol bij 

het EVRM beschermd recht zou verliezen en hiervoor geen voldoende rechtvaardiging in het 

publiek belang kan worden aangevoerd.129 

Aan de hand van deze overwegingen en aanbevelingen zullen belanghebbenden binnenkort in 

discussie gaan over de toekomst van de verjaring van overheidsgrond. Uit dit overleg zullen 

hopelijk richtlijnen voortvloeien voor een concept-wetsvoorstel en het debat erover in 

Ministeries, het parlement en de publieke arena.  

 

                                                 
129 Zie bijv. EHRM 12 december 2019, Romeva v. North Macedonia, nr. 32141/10. 


