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Heeft gemeente toestemming gegeven voor 

het gebruik van de grond? 
(houden voor gemeente) 

 

- Bruikleenovereenkomst 

- Huurovereenkomst 

- Mondelinge afspraken 

- Adoptieovereenkomst 
 

Is legalisatie of voortzetting gelegaliseerd 

gebruik mogelijk? 

Zie stroomschema  

‘Beoordeling gebruik gemeentegrond’ 

 

Bestuursrechtelijk handhaven 
 

Mogelijk indien: 

- gebruik in strijd is met APV:  

grond is publiek toegankelijk en valt onder het 

begrip ‘weg’ in de zin van de 

Wegenverkeerswet, maar wordt anders dan de 
publieke functie gebruikt en dit gebruik staat 

de publieke functie in de weg 

of 

- gebruik in strijd is met bestemmingsplan: 

openbare bestemming met openbare 

toegankelijkheid 
1. Gebruik is niet vergunningsvrij 

2. Gebruik valt niet onder overgangsrecht 

- er geen concreet uitzicht op legalisatie is 

- handhaven niet onevenredig is 

 

Middelen: sancties Awb  

Privaatrechtelijk handhaven 

 

Voldoet gebruiker aan het  verzoek om de grond 
voor bepaalde datum te ontruimen, in 

oorspronkelijke staat terug te brengen en weer aan 

de gemeente ter beschikking te stellen? 

 

Doet gebruiker een beroep op verjaring? 

Verzoek aan gebruiker om gestelde bezit en 

verjaring binnen redelijke termijn te bewijzen. 

Gebruiker dagvaarden en gerechtelijke procedure bij 

de civiele rechter starten 

Toezenden concept-

dagvaarding 
 

Trekt gebruiker 

binnen redelijke 

termijn zijn claim in 

en gaat hij alsnog 

over tot legalisatie of 
ontruiming? 

 

Erkenning verjaring 

door gemeente. 

 

- Passeren akte van 

verjaring bij 

notaris 

- Kosten voor 

rekening van 

gebruiker 

 

Opstellen en ondertekenen 

overeenkomst 

Verkoop: passeren koopakte bij notaris 

Verhuur: factuur verzenden 

Eventueel aanpassen bestemmingsplan 

Versturen uitnodiging en in gesprek 

gaan met de gebruiker:  

- Wat zijn de beweegredenen van 

het gebruik? 

- Heeft de gebruiker een 
eigendomspretentie?   

- Zou er sprake kunnen zijn van 

bezit? Zo ja, vanaf wanneer? 

- Wat zijn de feiten en 

omstandigheden? 

 

Heeft een eventuele gerechtelijke procedure 

voor gemeente kans van slagen? 

Gerechtelijke procedure bij bestuursrechter 

Schadevergoeding vorderen na verjaring van de 

vordering tot revindicatie (verlies eigendom) 

- onrechtmatige daad: in bezit nemen en houden 

van de grond, wetend dat een ander daarvan 
eigenaar is 

- vermogensschade als gevolg van 

eigendomsverlies. 

- Schadevergoeding in de vorm van geldsom of 

teruggave van in bezit genomen grond 

- Mogelijk bij Kantonrechter (geen advocaat 

Gebruiker dagvaarden en gerechtelijke procedure 

bij de civiele rechter starten. Eventueel een 

vordering tot  schadevergoeding. 

Voldoet de gebruiker niet aan het verzoek om de 

grond voor bepaalde datum te ontruimen? 

Zo nee: 
Privaatrechtelijk of bestuursrechtelijk handhaven? 

 

Privaatrechtelijk handhaven 

Doel: Voorkomen verlies bezit en eigendom 

Vrij kunnen beschikken over het eigendom 

 
Bestuursrechtelijk handhaven 

Doel: Handhaving openbare ruimte 

Uitoefening publieke taak 

 

Nee Ja 

BH 

PH 

Ja 

Nee 

Ja 

Instellen eigen onderzoek of en vanaf welk 

moment er sprake is van bezit en hoe de 

gemeente zich als eigenaar heeft opgesteld. 

Ja Nee 

Voldoet gebruiker aan aanmaning? 
 

Nee 

Nee 

Nee 

Kan en wil gemeente zelf bezitsdaden uitvoeren? 

 

Nee 

Nee 

Wil gebruiker de grond kopen of 

(blijven) huren tegen een 

marktconforme prijs? 

 

Ja 

Nee 
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Toelichting 
 

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
Op grond van artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet is het college van burgermeester en wethouders 
bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke handelingen van de gemeente. De algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur zijn ook van toepassing op deze privaatrechtelijke en feitelijke handelingen 
van de gemeente. Het college zal daarom bij de aanpak van het (oneigenlijk) gebruik van 
gemeentegrond volgens de beginselen dienen te handelen en schending ervan dienen te voorkomen.  
 
Uitnodiging gesprek 
Gebruik zonder toestemming 
In iedere individuele situatie zal de gebruiker middels een brief worden geattendeerd op het gebruik 

van gemeentegrond en worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft allereerst als doel 
te achterhalen wat de beweegredenen voor het gebruik zijn en alle feiten en omstandigheden in 
kaart te brengen. Tijdens dit gesprek zal vervolgens afhankelijk van de individuele omstandigheden 
het vervolgtraject, dat hierna nader is uitgewerkt, worden besproken.  
 
Indien legalisatie mogelijk is, zal deze mogelijkheid aan de gebruiker worden voorgelegd. Mocht 

legalisatie niet wenselijk zijn of door de gebruiker worden afgewezen, dan wordt de gebruiker 

verzocht binnen acht weken een einde te maken aan het gebruik en de grond weer ter beschikking 
te stellen aan de gemeente. Deze fase wordt ook wel de informele voormelding genoemd en is 
bedoeld om tot een minnelijke regeling te komen. Het is van belang dat het verzoek wordt toegelicht 
en dat er wordt medegedeeld wat de consequenties zijn wanneer de gebruiker niet meewerkt aan de 
voorgenomen vervolgacties. Tevens dient de gebruiker de mogelijkheid te krijgen tot het voeren van 
verweer. In het geval van een aangeboden legalisatie, kan de gebruiker nog een maal in de 

gelegenheid worden gesteld om hiervan gebruik te maken.  
 
Na afloop van het gesprek zal de gebruiker een aangetekende brief ontvangen, waarin het volgende 
is opgenomen: 

 de constatering van de ingebruikname;  
 een beroep op het gemeentelijke bezit en eigendomsrecht; 
 een zakelijke weergave van het gesprek;  

 indien legalisatie mogelijk is het aanbod met een termijn waarbinnen de gebruiker  moet 
reageren of; 

 een termijn waarbinnen de gebruiker de grond dient te ontruimen en in oorspronkelijke staat 
dient terug te brengen. 

 
Het kan zo zijn dat er naar aanleiding van het gesprek nader onderzoek nodig is om tot een keuze 

van vervolgacties over te kunnen gaan.  
 
Reeds gelegaliseerd gebruik 
De bestaande bruikleen- en huurovereenkomsten dienen te worden herzien en zo veel als mogelijk 
te worden vervangen door huur– en koopovereenkomsten met marktconforme prijzen. De gebruikers 
op basis van een overeenkomst ontvangen een brief, waarin zo mogelijk een aanbod tot verkoop 
wordt gedaan en een termijn wordt gesteld om te reageren.  Is verkoop niet mogelijk dan wordt de 

gebruiker uitgenodigd voor een gesprek. Er zal worden bezien wat de mogelijkheden in het 
individuele geval zijn. Wil de gebruiker niet tegen een marktconforme prijs kopen of huren dan wordt 
verzocht de grond weer ter beschikking te stellen aan de gemeente. Hierbij wordt toegelicht welke 
vervolgacties eventueel kunnen volgen.  
 
Legaliseren 
Door legalisatie wordt het eigendom van de gemeente veiliggesteld of wordt de eigendomssituatie in 

overeenstemming gebracht met de werkelijke situatie. De inhoudelijk deskundigen op het gebied 
van de betrokken belangen beoordelen de mogelijkheid tot legalisatie, zijnde verkoop, verhuur of 

adoptie van de grond. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het huidige beleid en het 
bijgevoegde sub stroomschema.  
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Van belang hierbij is dat de voorkeur wordt gegeven aan verkoop van de grond. Verhuur is enkel 
mogelijk indien: 

 de grond in een later stadium nodig is voor de uitoefening van publieke taken van de 
gemeente; 

 de gebruiker wegens financiële redenen de grond niet kan kopen; 

 de gebruiker geen eigenaar, maar huurder is van het aangrenzende perceel; 
 de gewenste situatie niet voldoet aan de vereisten uit het Burenrecht; 
 uitzonderlijke situaties, waarin maatwerk is vereist. 

 
Verhuur is niet mogelijk indien: 

 er op de grond is of wordt gebouwd. 
 

Er kan ook worden gekozen voor een adoptieovereenkomst wanneer het gaat om het onderhoud van 
groen met een openbaar karakter en publieke functie.  
 
Handhaven 
Tot handhaving zal worden overgegaan indien: 

 legalisatie van het gebruik niet mogelijk is, of; 

 de gebruiker niet wil meewerken aan legalisatie van het gebruik, en; 

 er geen sprake is van verjaring. 
 
Aanmaning tot ontruimen van de grond 
Wanneer uit controle blijkt dat de gebruiker geen of niet volledig gehoor geeft aan het verzoek een 
einde te maken aan het gebruik, zal worden overgegaan tot een formeel verzoek de grond binnen 
acht weken te ontruimen.  

 
De aanmaning dient ondubbelzinnig te zijn en dient te worden verzonden per aangetekende brief. In 
de aanmaning zullen daarom in ieder geval de volgende gegevens worden opgenomen:  

 een beroep op het gemeentelijke bezit en eigendomsrecht; 
 de termijn waarbinnen de ontruiming en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat dient 

plaats te vinden; 
 de stappen die de gemeente onderneemt wanneer niet of niet volledig gevolg wordt gegeven 

aan de aanmaning; 
 eventueel kostenverhaal.  

 
Controle 

Na afloop van de gestelde termijn, vindt er een controle plaats om te beoordelen of ontruiming 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of de grond in de oorspronkelijke staat is teruggebracht. 

Wanneer de grond is ontruimd, dienen er foto’s te worden gemaakt van de feitelijke situatie.    
 
De kosten zijn in beginsel voor rekening van de gebruiker. Brengt de gebruiker de grond niet in 
‘oorspronkelijke’ staat terug dan zal afdeling Openbaar Gebied zorgdragen voor de herinrichting van 
de grond.  
 
Bezitsdaden gemeente  

De gemeente kan ervoor kiezen om als eigenaar bezitsdaden te plegen en de grond weer in gebruik 
te nemen. Dit kan door bijvoorbeeld de grond opnieuw in te richten, rioolwerkzaamheden te 
verrichten, de grond bouwrijp te maken, onderhoud te verrichten, reparaties uit te voeren, etc. 
Voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden dient de gebruiker tijdig te worden geïnformeerd 
en in de gelegenheid te worden gesteld de grond zelf te ontruimen. Er dient rekening te worden 
gehouden met de belangen van de gebruiker.  
 

Terughoudendheid is hierbij echter geboden vanwege de risico’s die het met zich meebrengt. Om 
deze reden zal er rekening moeten worden gehouden met het volgende:  

 er is met zekerheid geen sprake van bezit, en; 
 de gebruiker heeft geen beroep op verjaring gedaan, en;  
 er is geen sprake van de aanwezigheid van vergunningen, en; 
 er is geen sprake van de gevestigde beperkte rechten, of; 

 er is na meerdere pogingen en aanschrijving van omwonenden geen gebruiker  gesignaleerd 
die kan worden aangeschreven. 

 
Het is aanbevolen om de werkzaamheden, waar mogelijk en waar nodig, vast te leggen in 
rapportages met foto’s en eventuele verklaringen.  
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Dagvaarding 
Indien er binnen de geboden termijn geen gehoor wordt gegeven aan de aanmaning en de gemeente 

niet overgaat tot het plegen van bezitsdaden, zal aan het college een voorstel worden gedaan om 
over te gaan tot dagvaarding. Dit betreft een revindicatieprocedure.  
 

Verjaring  
Tijdens het eerste gesprek of later in de procedure kan de gebruiker van de grond een beroep op 
verjaring doen en stellen dat hij door verjaring eigenaar van de grond is geworden. 
 
Verkrijgende verjaring 
Verkrijgende verjaring treedt op als de grond gedurende 10 jaar onafgebroken en te goeder trouw 
in bezit is (art. 3:99 Burgerlijk Wetboek). In de praktijk is er bij oneigenlijk gebruik van 

gemeentegrond vrijwel nooit sprake van goede trouw. 
 
Bevrijdende verjaring  
Bevrijdende verjaring kan optreden na het in bezit hebben van de grond gedurende 20 jaar. Artikel 
3:105 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de rechtsvordering 
strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, dat goed verkrijgt, ook al was zijn bezit niet 

te goeder trouw. Na die termijn van 20 jaar kan de oorspronkelijke rechthebbende het eigendom 

niet meer terugvorderen, zodat de bezitter als het ware bevrijd wordt van die vordering. Tevens is 
in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de bezitter na afloop van die termijn ook eigenaar wordt van 
de zaak.  
  
Wie stelt bewijst 
De gebruiker die een beroep doet op verjaring zal ondubbelzinnig middels bewijsmateriaal moeten 

aantonen dat er sprake is van onafgebroken bezit, het moment dat dit bezit is aangevangen en dat 
de verjaringstermijn is verstreken. Voor het aanleveren van dit bewijs wordt een redelijke termijn 
gesteld. De gemeente toetst de claim aan de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het 
eigendom is in Nederland goed beschermd, dus verjaring wordt niet zomaar aangenomen, zo volgt 
uit de wet en rechtspraak.  
 
Het is echter niet verstandig om als eigenaar achterover te leunen en het bewijs van de gebruiker af 

te wachten. Ook de gemeente dient daarom op basis van feiten vast te stellen of en vanaf welk 
moment er sprake is van bezit en hoe de gemeente zich als eigenaar heeft opgesteld.  
 
De jurist zal het voorhanden zijnde bewijs beoordelen. Hierbij kan onder andere worden gedacht 

aan: onderzoek ter plaatse, beweegredenen gebruik, de oppervlakte van de grond, bezitsdaden 
gemeente, voorgeschiedenis, (lucht)foto’s, uitspraken gebruiker, zakelijke rechten, aanwezigheid 

van vergunningen, wijze van gebruik, handelingen van rechtsvoorgangers, gedragingen gebruiker 
naar de gemeente en visa versa, getuigenverklaringen en verklaringen van derden, schriftelijke of 
mondelinge afspraken gebruik, kadastrale recherche, correspondentie, ruilverkaveling, 
bestemmingsplan, verslagen, (taxatie)rapporten, eigendomsoverdrachten, bestuurlijke documenten 
en aktes. Dit toont aan dat het belangrijk is om belang te hechten aan goede dossieropbouw. 
 
Erkenning verjaring door gemeente 

Voordat wordt overgegaan tot het instellen van een vordering bij de civiele rechter, zal in iedere 
individuele situatie op basis van het (aangeleverde) bewijs moeten worden ingeschat of de procedure 
een kans van slagen heeft voor de gemeente. Wanneer het onomstotelijk is vastgesteld dat de 
gebruiker gelijk heeft, verdient het de voorkeur om te overwegen de verjaring te erkennen. In dat 
geval wordt er afstand gedaan van het recht tot revindicatie en zal worden overgegaan tot het 
opstellen van een akte van verjaring bij de notaris, welke wordt ingeschreven in de openbare 
registers. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gebruiker/nieuwe eigenaar. De voorkomende 

gevallen zullen aan het college worden voorgelegd. De gebruiker wordt vervolgens middels een brief 
ingelicht over het besluit tot erkenning van de verjaring.  

 
Dagvaarding 
Wanneer de procedure naar verwachting kans van slagen heeft, zal de gebruiker van de grond 
allereerst een concept-dagvaarding worden toegestuurd. Hiermee wordt het signaal afgegeven dat 

de verjaring niet zomaar wordt erkend en dat de gemeente weer wil beschikken over de grond. De 
gebruiker wordt op deze wijze nog in de gelegenheid gesteld de claim in te trekken en alsnog te 
kiezen voor legalisatie of vrijwillige ontruiming. Afhankelijk van de omstandigheden wordt hiervoor 
een redelijke termijn gesteld. 
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Verstrijkt deze termijn echter zonder dat er een reactie van de gebruiker wordt ontvangen of geeft 
deze aan de claim niet te willen intrekken, dan zal de gebruiker worden gedagvaard door de 

dagvaarding te laten betekenen door een deurwaarder. 
 
Wanneer verjaring onwaarschijnlijk wordt geacht, maar er aan de zijde van de gemeente te weinig 

bewijs aanwezig is, verdient het de voorkeur om op de claim te reageren middels een afwijzende 
brief.  
 
Stuiting van de verjaring 
De eerder genoemde aanmaning kan tevens dienen om een lopende verjaringstermijn te stuiten. 
Wanneer er naar alle waarschijnlijkheid sprake is van bezit, dient er in de aanmaning te worden 
gesproken van het beëindigen van het bezit in plaats van het gebruik. De aanmaning dient binnen 

zes maanden te worden gevolgd door een daad van rechtsvervolging, in de zin van het uitbrengen 
van een dagvaarding. In de aanmaning dient te worden opgenomen dat het een stuitingsbrief in de 
zin van artikel 3:317 BW betreft.  
 
Andere mogelijkheden tot het stuiten van de verjaring zijn: 

 de gebruiker erkent dat niet hij maar de gemeente eigenaar is van de grond, dit kan uit elke 

gedraging of handeling al dan niet expliciet blijken;  

 vrijwillig bezitsverlies;  
 onvrijwillig bezitsverlies; 
 een daad van rechtsvervolging.  

 
Indien de verjaring op de juiste wijze is gestuit, begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen. 
Deze termijn bedraagt maximaal vijf jaar.  

 
Door het gebruik geleden schade 
Wanneer er door het (oneigenlijk) gebruik van de grond schade is ontstaan, kan er een vordering tot 
schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad bij de civiele rechter worden ingesteld. Ook 
wanneer de vordering tot revindicatie is verjaard, kan er schadevergoeding worden gevorderd. In 
het laatste geval kan de schadevergoeding geschieden in de vorm van een geldwaarde of teruggave 
van de grond.  

 
Keuze rechter privaatrechtelijke procedure 
Afhankelijk van de soort zaak dient een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter of de Rechtbank 
aanhangig te worden gemaakt, zie artikel 93 en 96 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: 

Rv). Bij de Kantonrechter is vertegenwoordiging door de jurist voldoende. Bij de Rechtbank dient 
een advocaat te worden betrokken bij de procedure, zie artikel 79 Rv.  

 
Voorbeelden van zaken die bij de Kantonrechter dienen aanhangig te worden gemaakt: 

 Vorderingen tot een hoogte van € 25.000,=. 
 Vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de 

vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25,000,=.  
 Zaken betreffende huurovereenkomsten. 

 

Inzake verjaring kan er met de wederpartij worden afgesproken dat de zaak aanhangig wordt 
gemaakt bij de Kantonrechter in plaats van bij de Rechtbank.  
 
Herinrichting en controle 
De weer ter beschikking gestelde grond zal door de afdeling Openbaar Gebied opnieuw ingericht 
dienen te worden als grond met een herkenbare openbare functie. De grond dient dusdanig te worden 
ingericht en/of gebruikt dat herhaling wordt voorkomen.  

 
Wanneer de gebruiker na onvrijwillig bezitsverlies de grond binnen een jaar weer in bezit neemt of 

binnen deze termijn een rechtsvordering instelt tot terugverkrijging van het bezit, loopt de 
verjaringstermijn onverminderd door. Dit vereist controle.  Ook op de naleving van overeenkomsten 
dient te worden gecontroleerd. De controles worden vastgelegd in rapportages met foto’s. 
 


