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Betreft Wob-besluit inzake ./advies erfpacht

Bij brief van 29 maart 2020, per e-mail ontvangen op 29 maart 2020 en per post
ontvangen op 1 april 2020, heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als
bedoeld in artikei 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna;
Wob). Hierin verzoekt u namens uw clienten ' alsmede

, gevestigd respectievelijk wonende te Ens gemeente
ivoordoostDolder orn alle Informatie die betrekkino heeft oo ;er

bestaande uit in- en uitgaande correspondentie, interne

memo's en overige bescheiden die zien op het door <
gepachte gelegen aan de ' te Ens.

Het verzoek strekt zich uit over de tijdsperlode 01-01-2005 t/m 23-03-2020.

Verdaging
In de brief van 23 aprii 2020 is de beslistermijn van uw verzoek op grond van
artikei 6 van de Wob met 4 weken verlengd tot 25 mei 2020.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwijs ik u naar bijiage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 45 documenten aangetroffen die binnen de
reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze documenten zijn opgenomen in een
inventarisiijst, die als bijiage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt
verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarisiijst, zodat per
document duideiijk is wat is besioten.

Besluit

Ik heb besioten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met de nummers 1 t/m 16, 18,
22 t/m 40 en 42 t/m 45 deels openbaar te maken, de documenten met de
nummers 19 en 41 geheel openbaar te maken en de documenten met de
nummers 17, 20 en 21 niet openbaar te maken.
Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikei 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om Informatie Ingewiliigd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
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Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelljke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheld geen
onderscheid worden gemaakt naar geiang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de welgeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven Indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbiedtgd.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob.

In de documenten met nummers 1 t/m 15, 18, 20 t/m 40 en 42 t/m 45 staan
persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Ik ben van
oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheld. Dit leidt
ertoe dat ik de in de voornoemde documenten opgenomen persoonsgegevens niet
openbaar maak. Deze gegevens zijn verwijderd (gelakt) en niet voorzien van een
code.

Persoonlijke beleidsopvattlngen in een stuk voor intern beraad
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattlngen.

De documenten met nummers 17, 20 en 21, 24 t/m 27 en 40 zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattlngen.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattlngen.
Deze persoonlijke beleidsopvattlngen heb ik uit de documenten verwijderd. Voor
zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die informatie in de
documenten 20 en 21 zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattlngen
dat die daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten deze
documenten in zijn geheel te weigeren.

Rljksvastgocdbedrijf
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In de documenten 27 en 40 zijn tevens conceptteksten weggelakt waarvan de wjksvartgoedbedrijf
eindversies openbaar worden gemaakt. Voor zover het concept afwijkt van de
definitieve versie, w/ordt deze informatie niet openbaar gemaakt omdat het om
persoonlijke beleidsopvattingen gaat. De resterende informatie hoeft niet
openbaar te worden gemaakt omdat deze als gevolg van de openbaarmaking van
het definitieve document openbaar wordt. ons Kenmerk

1020253311

Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd in de inventarislijst, treft u bij dit besluit in kopie aan. ios(fo9«i'"'
De daarin gelakte passages betreffen persoonsgegevens en persoonlijke
beleidsopvattingen.

Bureau DG

Datum

Plaatsing op het internet
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op
www.riiksoverheid.nl worden geplaatst.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
nam^s^deze,

drk,J^.R. Schurink
Secretaris-generaal

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indlener zijn ondertekend en bevat
ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gerlcht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet
worden gerlcht aan; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Secretaris-
generaal Cluster, Oirectie Consbtutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den
Haag.
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Bijiage 2 - Inventarislijst

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger

1. Reactie op brief advocaat

d.d. 28-08-2019

Deels

openbaar

10.2.e RVB RVB

2. Adviesvraag op brief

advocaat d.d. 14-05-

2019

Deels

openbaar

10.2.e RVB RVB

3. Akte canonherzienmg bij

brief d.d. 10-09-2018

Deels

openbaar

10.2.e RVB

4. Akte canonherziening

november 2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

5. Brief aankoopverzoek

d.d. 18-09-2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

6. Brief advocaat d.d. 10-

07-2019

Deels

openbaar

10.2.e JagerKuiper RVB

7. Brief advocaat d.d. 30-

04-2019

Deels

openbaar

10.2.e jagerKuiper RVB

8. Brief advocaat d.d. 06-

06-2019

Deels

openbaar

10.2.e JagerKuiper RVB

9. Brief advocaat als bijiage

document 1

Deels

openbaar

10.2.e lagerKuiper RVB

10. Brief advocaat d.d. 28-

08-2019 per post

Deels

openbaar

10.2.e JagerKuiper RVB

11. Brief canonherziening en

verkoop d.d. 28-10-2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

12. Brief canonherziening

d.d. 10-09-2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

13. Brief aan advocaat d.d.

26-08-2019

Deels

openbaar

10.2.e RVB JagerKuiper

14. Brief niet-verkoop

erfpachtpercelen d.d. 13-

02-2019

Deels

openbaar

10.2.e RVB

15. Brief toezending

getekende akte d.d. 26-
11-2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

16. Brief verkoop Waterkant

19 d.d. 22-01-2009

Deels

openbaar

10.2.e RVB

17. Conceptbrief advocaat bij

document 24

Niet openbaar 11.1 RVB RVB

18. Erfpachtvoorwaarden

naar advocaat d.d. 28-

08-2020

Deels

openbaar

10.2.e RVB JagerKuiper

19. Erfpachtvoorwaarden bij

document 18.

Openbaar RVB JagerKuiper

20. Mailwisseiing nop

juridisch overleg deel 2
d.d. 06-06-2019

Niet openbaar 10.2.e en

11.1

RVB RVB

21. Mailwisseiing nop

juridisch overleg d.d. 06-
06-2019

Niet openbaar 10.2.e en

11.1

RVB RVB

22. Herinneringsbrief
canonherziening d.d. 30-

10-2008

Deels

openbaar

10.2.e RVB

23. Mail notaris verzoek

overdracht erfpacht d.d.

24-09-2019

Deels

openbaar

10.2.6 RVB



24. Mailwisseling over

erfpachters d.d. 23-10-

2018

Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

RVB RVB

25. Mailwisseling belafspraak
advocaat d.d. 21-08-

2019

Deels

openbaar

10.2.e. en

11.1

RVB RVB

26. Mailwisseling advies

verkoop - erfpacht d.d.
13-08-2019

Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

RVB RVB

27. Mailwisseling uitgaande

mail d.d. 02-09-2019

Deels

openbaar

10.2.e en

11.1

RVB RVB

28. Koopverzoek

erfpachtpercelen d.d. 27-
11-2018

Deels

openbaar

10.2.e RVB

29. Mail advocaat met brief

d.d. 30-04-2019

Deels

ooenbaar

10.2.e lagerKuiper RVB

30. Mail advocaat met vraag

om stukken d.d. 28-08-

2019

Deels

openbaar

10.2.e JagerKuiper RVB

31. Mailwisseling

adreswijziging d.d. juni
2017

Deels

openbaar

10.2.e RVB

32. Notitie aankoop grond

d.d. 06-11-2008

Deels

ooenbaar

10.2.e RVB RVB

33. Notitie over aankoop

orond d.d. 29-01-2009

Deels

openbaar

10.2.e RVB RVB

34. Ontvangstbevestiging

d.d. 22-07-2019 op brief

advocaat d.d. 10-07-

2019

Deels

openbaar

10.2.e RVB JagerKuiper

35. Ontvangstbevestiging en

uitleg regelgeving
koopverzoek d.d. 29-11-

2018

Deels

openbaar

10.2.e RVB JagerKuiper

36. Ontvangstbevestiging

d.d. 16-05-2019 op brief

advocaat

Deels

openbaar

10.2.e RVB JagerKuiper

37. Ontvangen reactie

advocaat d.d. 29-10-

2019

Deels

openbaar

10.2.e lagerKuiper RVB

38. Overnameverzoek

verkoop bloot eigendom
d.d. 23-10-2018

Deels

openbaar

10.2.e JagerKuiper RVB

39. Mailwisseling

overnameverzoek

verkoop en notaris d.d.
24-10-2018

Deels

openbaar

10.2.e RVB RVB

40. Reactie aan advocaat d.d.

11-11-2019

Deels

ooenbaar

10.2.e en

11.1

RVB JagerKuiper

41. Staatscourant d.d. 27-12-

2017. Bijiage bij
document 42.

Openbaar RVB JagerKuiper

42. Staatscourant verzonden Deels

ooenbaar

10.2.e RVB

43. Telefoonnotie d.d. 28-11-

2018

Deels

ooenbaar

10.2.e RVB

44. Verzoek toestemminq Deels 10.2.e RVB



overdracht erfpachtrecht

d.d. 24-09-2018

openbaar

45. Verzoek regelen

erfpachtoverdracht d.d.
22-11-2018

Deels

openbaar

10.2.e RVB RVB



Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

maandaq 2 September 2019 14:03

FW: antwoord brief met kenmerk 2019.1267/fk/cs

brief aan Rijksvastgoedbedrijf.pdf

Bij deze

Van: I
Verzonden: maandag 2 September 2019 13:36
Aan:^|@jagerkuiper.nr
Onderwerp: antwoord brief met kenmerk 2019.1267/fk/cs

Geachte|

In vervolg op de ontvangst van uw bijgevoegde brief van 28 augustus jl. met kenmerk 2019.1267/fk/cs stuur ik
hierbij mijn (korte) reactie.

De erfpachtsvoorwaarden zijn ondertussen door dhr. | aan u toegezonden.

Met onze correspondentie hebben wij reeds uitgebreid gereageerd op het verzoek van uw client. We hebben de
afwijzing van zijn verzoek gemotiveerd en onderbouwd dat er daarbij geen sprake is van een schending van het
gelijkheidsbeglnsel.
In onze brief van 26 augustus jl. hebben wij aangegeven daarmee de correspondentie te slulten. Wei hebben wlj
de medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf toegezegd aan een alternatleve opiossing in de vorm van de
overdracht van het erfpachtsrecht.
Met uw brief van 28 augustus jl. brengt u geen nieuwe argumenten of bewijzen in waarom wlj ons standpunt
zouden moeten heroverwegen of die een nadere Inhoudelijke reactie van onze kant vereisen.

We gaan er dan ook vanuit u met onze eerdere correspondentie voldoende te hebben ingellcht.
Mocht uw client het alsnog niet eens zijn met de beslissing, dan staat het uw client ulteraard vrlj de
rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan aan te wenden.

Met vriendelljke groet,

Hoofd sectie Verkoop

Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Korte Voorhout 7 | 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

r^iiksoverheid.n!

htto: //www, riiksvastaoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Bij een bezoek aan ons kantoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.



Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Bijiagen:

dinsdaq 14 mei 2019 08:02

FW / erfpacht [uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]

brief rjjksvastgoed.pdf

Wij hebben een brief mogen ontvangen van een advocaat (zie bijiage). Het betreft een erfpachtdossier\waarin een
erfpachter heeft gevraagd om het bloot-eigendom te mogen kopen. Hierop hebben wij gereageerd dat wij het
desbetreffende perceel niet te koop aanbieden.

Wat is wijsheid? Reageren wij als afdeling verkoop op deze brief of moet de juridische afdeling hierop reageren

)?

Met vriendelijke groet,

Projectleider Verkoop

Afdeling Verkoop
DIrectle Transacties en Projecten
Rljksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 JS | Assen
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

&riT1<soverheid.nl
www.riiksvastQoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, In samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.

Van: I
Verzonden: woensdag 1 mei 2019 08:57

Aan: Postbus RVB DIVcentraal

Onderwerp^W^^^^Jj^erfpadi^u^^nmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]

s.v.p. inboeken als Ipo, dossiernr. WR 105009451

l(S)iagerkuiper.nl>Van:^^^^^H|H | JagerKuiper advocaten
Verzonden: dinsdag 30 april 2019 17:40

Aa n: ̂^^^^^^B|^B^^^^B(S)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp^w!^^^B^erfp^ht (uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]

Geachte mevrouw^^^^,

l.v.m. de afwezigheid van mevrouw|

Met vriendelijke groet,

I t/m 8 mei zend ik u onderstaand e-mailbericht met bijiage.



Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag.

^JagerKuiper
' Bevrijdingsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 60 8050 AB Hattem

Tel, (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

info@jagerkuiper,nl wwwjag erkuiper.nl

Ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De Informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitslultend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke

Informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en bet origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht
of in enige bijiage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn onze aleemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op
uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.

I JagerKuiper advocaten
Verzonden: dinsdag 30 april 2019 17:37
Aan:^^^B^^B|(Sriiksoverheid.nr J||^^^^^J(Sriiksoverheid.nl>
Onderwerp^^^^B / erfpacht [uw kenmerk; 1020230550; zaaknummer 105009451]

Geachte mevrouw|

NamensI

Met vriendelijke greet.

verwijs ik u kortheidshalve naarde bijiage (bijiage).

Aanwezig; maandag, dinsdag, woensdag.

^JagerKuiper
D V

rf* I Bevrijdingsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 60 8050 AB Hattem

Tel. (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

lnfo@jagerkuiper.nl www.jagerkuiper.nl

ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitslultend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht
of in enige bijiage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.
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Op onze dienstverlening zijn onze aleemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op
uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.



3.

D07\4EINEN^
M IN ISTER IE

VAN

INANClEN

Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders

AFDELING: Vastgoedbeheer
ZAAKNUMMER: 107002034

CONTRACTNUMMER: 2362.0006.001

DEBITEURNUMMER: 132815

AKTE VAN WIJZIGING VAN ERFPACHTCANON

De ondergetekenden;

1. hoofd van de afdeling Vastgoedbeheer van de Regionale directie Domeinen
Usselmee^ders te Leiystad, handelende namens de Staat der Nederlanden, hierna genoemd
"de Staat", hiertoe bevoegd op grond van het aan hem, door het hoofd van de Regionale directie
Domeinen IJsselmeerpolders, verleende mandaat;

handeende, wonende aan de

als aioemeen directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
lerna

e erfpachter .genoem

in aanmerking nemende,

a. dat de erfpachter het recht van erfpacht heeft op het aan de Staat in eigendom behorende perceel
bouwgrond, gelegen aan de Waterkant 19, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie
CZ, nummers 48 en 135, respectievelijk groot achtendertig aren tachtig centiaren en twee aren
achtenzeventig centiaren, totaal groot eenenveertig aren achtenvijftig centiaremjvell^
erfpachtrecht werd verkregen bij akte, verleden voor de heer meester
notaris ter standplaats Leiystad, op een augustus tweeduizendeen, ingeschreven in de openbare
registers te Nederland op twee augustus tweeduizendeen, in deel 2251, nummer 4;

b. dat krachtens het bepaalde in voornoemde akte met ingang van 1 januari 2009 herziening van de
uit hoofde van deze erfpachtovereenkomst aan de Staat verschuldigde canon kan plaatsvinden;

zijn het volgende overeenkomen:
A. de door de erfpachter aan de Staat verschuldigde jaarlijkse erfpachtcanon is tussen partijen

vastgesteld op twaalfduizend achtenvijftig euro (€ 12.058,00), ingegaan op 1 januari 2009 en
herzienbaar op 1 januari 2019.

B. zolang geen volgende herziening van de canon heeft plaatsgevonden, zai de erfpachter bij een
voorgenomen vervreemding van bovenvermeld erfpachtrecht aan de (aspirant-)verkrijger opgave
doen van het in deze akte genoemde bedrag, dat als canon voor bovenvermeld erfpachtrecht
jaarlijks verschuldigd is.



C. zolang geen volgende herziening van de canon heeft plaatsgevonden, zai de erfpachter, indien
het erfpachtrecht aan een derde wordt overgedragen, in de notariele akte van overdracht doen
vastleggen dat als canon voor bovenvermeld erfpachtrecht jaarlijks verschuldigd is het in deze
akte genoemde bedrag.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend ter respectieve woonplaatsen, op

De Staat, De erfpachter,



DOAIEINEN^:
M INlSTERlE
VAN

tNAN Cl£N

Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders

AFDELING: Vastgoedbeheer
ZAAKNUMMER: 107002034 9' ~6*
CONTRACTNUMMER: 2362.0006.001

DEBITEURNUMMER: 132815

AKTE VAN WIJZIGING VAN ERFPACHTCANON

De ondergetekenden:

|hoofd van de afdeling Vastgoedbeheer van de Regionale directie Domeinen
IJsselmeerpolders te Leiystad, handelende namens de Staat der Nederlanden, hiema genoemd
"de Staat", hiertoe bevoegd op grond van het aan hem, door het hoofd van de Regionale directie
Domeinen IJsselmeerpolders, verleende mandaat;

wonende aan de handelende

alsalgemeen directeur van de besloten vennootschap mettjeperkteaanspra^
statutair te hiema

genoemd "de erfpachter".

in aanmerking nemende,

a. dat de erfpachter het recht van erfpacht heeft op het aan de Staat in eigendom behorende perceel
bouwgrond, gelegen aan de Waterkant 19, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie

. CZ, nummers 48 en 135, respectieveiijk groot achtendertig aren tachtig centiaren en twee aren
achtenzeventig centiaren, totaai groot 66nenveertig aren achtenvijftig centiaren, welk
erfpachtrecht werd verkregen bij akte, verleden voor de heer meester
notaris ter standpiaats Leiystad, op ̂ n augustus tweed uizend^Sn, ingeschreven in de openbare
registers te Nederland op twee augustus tweeduizendSSn, in deei 2251, nummer4;

b. dat krachtens het bepaalde in voomoemde akte met ingang van 1 januari 2009 herziening van de
uit hoofde van deze erfpachtovereenkomst aan de Staat verschuldigde canon kan plaatsvinden;

zijn het volgende overeenkomen;
A de door de erfpachter aan de Staat verschuldigde jaarlijkse erfpachtcanon is tussen partijen

vastgesteld op twaalfduizend achtenvijftig euro (€ 12.058,00), ingegaan op 1 Januari 2009 en
herzienbaar op 1 Januari 2019.

B. zolang geen volgende herziening van de canon heeft plaatsgevonden, zai de erfpachter biJ een
voorgenomen vervreemding van bovenvemield erfpachtrecht aan de (aspirant-)verkrijger opgave
doen van het in deze akte genoemde bedrag, dat als canon voor bovenvermeld erfpachtrecht
JaarliJks verschuldigd is.

DOyWEINEN
M I H I $ T E R M

VAN

f I N A N C I I N



C. zolang geen volgende herziening van de canon heeft plaatsgevonden, zai de erfpachter, indien
het erfpachtrecht aan een derde wordt overgedragen, in de notarifeie akte van overdracht doen
vastleggen dat ais canon voor bovenvermeid erfpachtrecht jaarlijks verschuldigd is het in deze
akte genoemde bedrag.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend ter respectieve woonplaatsen, op \ SI, SLocxS

De erfpachteraat

DOyWEINEN
M I N I S T E R i E

VAN

F 1 N A N C i I N



Waterkant 19

8307 AB ENS N.O.R

K.V.K. Leiystad 39018268
Rabobank nr.: 1142.08.492

Tel. 0527-251512, Fax 253060

LOONBEnaUF

BV ENS - MARKNESSE BV - DRONTEN

5.

Waterkant 19
8307 AB ENS N.O.R

K.V.K. Leiystad 39059209
Rabobank nr: 1142.17.491

Tel. 0527-201541, Fax 253060

Regionaie directie Domeinen IJsselmeerpolders
T.a.v.;

Postbiiin

8200 BA Leiystad

Ens, 18 September 2008.

Betreft: aanvraag informatie aankoop grond.

Geachte beer'

Naar aanleiding van uw brief inzake akte van wijziging van er§)achtcanon
ontvangen wij graag van u de voorwaarden e.d. voor eventuele aankoop van de aan de Staat in
eigendom behorende perceel bouwgrond, gelegen aan de Waterkant 19, kadastraal bekend
gemeente Noordoostpolder, sectie CZ, nummers 48 en 135.

Met vriendelijke greet,

Loonbedrijf |

DOMEINEN IJSSELMEERPOLDERS

Brief nummer: i <5 i c> \ S S7 80 ,
Zaaknummer: { Oj oo7 03U
Ciasslficatie: \ aia) - 86.

Ingek. 1  9 SEP 2008

Paraaf Behandelaar Kopie voor

//I(  ̂

VN

VCA*

ILUBMI.SyS
mim

Betallngen binnen 14 dagen. Rekfames binnen 8 dagen
Alle oftertes en overeenkomsten woiden gedaan of aangegaan onder de Algemene Werkvoomaarden voor de Agrarlsche Loonbedrijven (AWAL)
enAif de Algemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijven (AVG), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrecbtbank te Utrecht onder

nummer 20/2001 (AWAL) en 963/80 (AVG). Deze voorwaarden worden u op verzoek loegestuurd.



■ JagerKuiper
ADVOCATEN

Rijksvastgoedbedrijf

2500 BD DENHAAG

Hattem, 10 juli 2019

/ advies erfpacht

zaaknummer: 105009451

Voorafper e-mail: ̂^^^^&/iiksoverheid.nl

Inzake

Onze ref.

Uw ref.

Geachte mevrouw, hear I

Inmiddels besprak ik de inhoud van uw brief van 6 juni 2019 met cliente. Cliente heeft nog
steeds de wil over te gaan tot aankoop van het bloot eigendom en is niet overtuigd van de
argumenten die u noemt waarom het werk ook niet mogelijk zou zijn. Voor ik inga op enkele
juridische aspecten, wil ik eerst het tijdsverloop schetsen.

In de jaren 80 is zittende erfpachters - waaronder cliente - de mogelijkheid geboden de grond
aan te kopen voor 60% van de grondwaarde. Op dat moment was cliente actief in de
opstartfase van het loonbedrijf, en was een dergelijke aankoop financieel niet mogelijk.
Vanaf 2004 was de financiele situatie bij het bedrijf van cliente anders en heeft cliente
diverse pogingen gedaan over te gaan tot aankoop van het bloot eigendom. Keer op keer
kreeg cliente op verzoeken nul op het rekest van het Rijksvastgoedbedrijf. Zo heeft cliente
nadat zij werd geconfronteerd met een nieuwe verhoging van de erfpacht in 2005, een
gesprek gehad met de heer bij het Rijksvastgoedbedrijf in Leiystad en daar te
horen gekregen: "neen, wij vemoper^een erfpacht".

Cliente heeft dus poging gedaan aan te gaan tot koop ruim voor publicatie van de Regeling
Beheer onroerende zaken Rijk 2017. Ten aanzien van de Regeling schrijft u overigens dat u
deze regeling reeds aan mijn cliente zouden hebben doen toekomen. Dit is pertinent niet het
geval. Als zittende erfpachter heeft cliente deze regeling nimmer ontvangen. Cliente kent
deze regeling, maar enkel dankzij zoeken op internet.

Jd^erKuipei advocaten B.V.

Bevfijdingswtg 1 S051 EN Haltem

Postbus ̂ 0 8050 AB Hattem

.  .tel. (0J«M44_9,9 88.F,3!(,(038),444 54 42

,  i3fti^j39«ikuip(T.nl www.jagerkuiper.nl

KvK 08224900 0000

BIW N182379J97780)

iagoKuipet advocaien

IBANK185IN.GB 0007.2594 25

toofwaatiifn.van lofpaiiin? 0 »in4i la op Se aaMeriijda.



IAlgemene voorwaarden JagerKuiper advocaten B.V.

Opdtacht

1. lagerKu.pe! advocjien n ten handelsnaam van JagtiKuioff advoiaifn B V.

verdfr ie nofmen lagfiUmpei advoiaien.

2. Een cvfrfpnkomii met lageiKuipet sdvccaien komi pas loi siand, ".adai deae

overffnkomsi door lageiKuipe; advocaifn is aanvaard.

3. Mfi !ei2i)desielling van de atilKelen en 7 '07 lid 2 EW woiden aile

opdtadiien, vetvoigopdiachien en andeie werk/aamheden uitsluilcnd aangegaan

dooi JagevKtipef advotaien, oc* ind'en de opdiaeki aan een bepaald peisoon is

versiieki

' De uuvoeiing van de versirekie opdiachi geschiedi uiisiuiiend ten behoeve

van de opdiathigevei Detden kunnen aan de vetiichie weikaaamheden o( de

uiikomsi daacvan geen leebien oniienen

5 De lehoud van de oveieerkomsi is een mspannMigsverbmienis. jagerKuipei

advoeaien votn de weikaaamheden naai besie vunnen uii. /naa' gaiandeen geen

lesjliaai.

Aansprakelijicheid

6f [Ik rechi op schadevergoedmg vtrvali m iedei geval iwaaK maanden na

de gebeuiiems waargii de scbade dneti ol indireci vooilvloeii en Waa'vopr

iageiKuipei advotaien aanspiakelijk is.

Betaling

7a. De kosien van uiivoering van de opdiatbi door iagerKulpei advocaten

omvaiien nei eigenlii«e honorarium, vetscnoiien en raoge!>|ke kanioorkosien.

7b. Tenaij lussen parnjen sthflfteiiik andeis is afgesproken, wordi het

hororanum bepaald aan de hand van de besiede tijd en de dooi lagerKuiper

advocated vasigesielde uuiiaiieven.

7c. De beialingsieimtin van de declaiaiirs bediaagi U dagen Indicn de

opdrachigevei de aan hem veizonden declaiaiie nlei piierlijk op de veivaldag

heefi beiaald. aal hij auiomai sen in gebteke aiin

7d In geval van beialingsverzumi dooi de opd'achsgevei is JageiKmpei

advocated geiechiigd allc len behoeve van de opdiathinemer le venichien

wftkzaambeden mei onmicdeili|ke mgang le naked of op re schprten, aonder

dal daatdoor enige verpiichimg ipj schadevetgoeflmg van JagetKoiper advocaien

jegens de opdracninemei aai besiaan

7e. lenzij uiidtukfcei ijk anders is overeengekomen zai lagerKinper advotaien, ook

li|dens de duut van de opdiacht, de laneven jaarliiks. per I januan, aanpassen.

5a. Icdere aanspiakei<)kheid. ook vooiivloeiend uii een doen of naUien, van

IageiKuipei advocaten is in alle gevaHen bepeiki loi hel bedrag dat in bet

vooikomende geval woidi uiigekeerd kiachtens de door JagerKuiper advocaten

dfgesioien berofosaanspraitelijkheidsverzekcrlng, vermeetdeid mei het e gen

risico dat JagerKuiper vpiqens die poiisvooiwaaiden diaagi

5b. indien de verzekeraar m enig geval niet toi giikeimg overgaai, is de

aansptakeiijkheid bepeiki loi hei ovei de laatste dnt maanden veisthuldigde

honoiatium m de betieffende zaak

6c. [en kopie van de pohs met vootwaaiden van de

beroepieansprakfliikheidsveizekeiing ligi ler mzagr op hei kanloor in Hattem,

5d. JageiKuiper advocaten is gerecntigd derden in te schakelen voor het

uiivoeren van weikzaamheden. JageiKuipei advocaten zaI daarbi) sieeds oe

nodige zorgvuioigheid in athi nemen, en indien noodzakeiijk. oveileggen met de

opdiachigevei IageiKuipei advocaten is echiei voor evemuele tekoiikomingen

van dfze derden mei aansptakeliik JagerKuiper advocaten is bevoegd mogelijke

aansprakflijklieidsbeperkingfn van derden inede naraens de opdrachigever le

aanvaatden

5 e Opdrachigever vnjwaati lagetKinpet advotaien legen alle aansptaken

van derden die op enigerlei wi|ze samenhangen met of vooiivloeien uii de

werkzaamheden voci de opdrathigevei vetnthi, beiioudens opzet of grove sthold

aan de zude van lageiKsupcr advotaien

7f De vetschotien besiaan uii de werkeli|k gemaakie kosien die in hei kadei van

de opdiachi door IageiKuipei advocaien z>jn gemaaki (o a gnflieiechien. kosien

van deskundlgen. deuiwaardeiskosien. uimeksels, reiskosien).

7g. JageiKuiper advocaien is bevoegd een voorsthoi le viagen voor de

werkzaamheden. Oil vooisthci zaI aan bet e'Ode van de vutrkzaamheden worden

verrekend

7h JagerKuiper advocaien en haat Suchiing Derdengelden zgn gerechtigd

voor ol van Oe opdiathigever onlvangen geiden le verietenen mei. of aan ie

fdoen) wenden ler. beialing van heigeen de opdrachigever aan de rnaatsch.ip

verschuldigd is,

7i. Ovei geld dai op de rezenrng van de Suchiing Derdengelden in depot gesion

IS. zaI geen rente wpiden uiigekeerd, ienzi| sthrilielijk anders overeengekomen

Ovetlg

8. AHe becmgen in deze algemene vooiwaaiden zijn roede gemaaki ten behoeve

van besiaurdeis en/ol aandeeihoudeis van IageiKuipei advocaien, alsraede van

besluurders en/of aandeelbouders van deze aandeeihoudeis. en at degenen die

voor JagerKuiper advocaien werkzaam zijn,

9. Op aili' ovt reenkonisicri is Hederlandi lechi van loepassmg. Oesthiilen zullen

uiisluiicnd woiden heslechi door de plaalsflns bevoegde lethier in Haiiem



^JagerKuiper

Gelijkheidsbeginsel
Het beroep op het gelijkheidsbeginsel gaat onverkort op. De buurman van cliente heeft
ongeveer 7 jaar geleden de bloot eigendom verkregen voor een prijs van € 50,00 per m^.
Overigens een aanmerkelijk hoge prijs om op dat moment de reele grondwaarde eerder rond
de € 30,00 per m'.
Feit is dat de buurman de gronden in bloot eigendom heeft aangekocht in de exacte periode
dat ook cliente protjeerde over te gaan tot aankoop van de gronden, maar nul op het rekest
kreeg. Al met al dus wel degelijk een evident geval van schending van het
gelijkheidsbeginsel.

Geen belang in de zin van publieke doelen
U stelt in de brief dat uitgifte in erfpacht 6en van de manieren is waarop De Staat/RVB
vastgoed inzet voor publieke doelen. Ook schrijft u dat het huidige beleid de meerwaarde
van het standhouden van de erfpachtconstructie onderschrijft. Daarbij beschikt cliente niet
over de gehanteerde voonvaarden bij de uitgifte in erfpacht in 1952. Zou u mij die
voorwaarden kunnen sturen per post of per e-mail?

De achterste loods die op het bedrijf aanwezig is staat op grond die eigendom is van cliente.
De twee voorste loodsen staan op grond die eigendom zijn van De Staat, en dus in erfpacht
zijn uitgegeven. Op weike wijze hiermee een beleidsdoel gediend is, kan cliente niet inzien.

U lijkt in de brief te steilen dat wanneer er geen aantoonbaar voordeel voor De Staat is om
over te gaan tot verkoop. Daarmee draait u mijns inziens de zaak om. Er is geen
aantoonbaar belang voor de staat om de erfpacht aan te houden. Vriendelijk wil ik u daarom
verzoeken mij gemotiveerd aan te geven welk publiekelijk belang gediend wordt met het
laten voortbestaan van de erfpacht. Daarbij wil ik u ook verzoeken in ogenschouw te nemen
dat niet alleen het belendend perceel waarop de loods staat eigendom is van cliente, waarop
het gehele industrieterrein een lappendeken is ontstaan van zowel grond die in erfpacht zijn
uitgegeven, als grond die private eigendom betreft.

Klemmende persoonlijke belangen.
Daarbij spelen dan ook klemmende persoonlijke belangen die zien op de aandeelhouder van
cliente, de heer| "

~^r^anzIerrvarr3e^cn!ersTeToo3s^ie op eigen grona staat, is dit
Trnneon^eel^roBleem. Ware het niet dat de twee percelen daarvoor uitgegeven zijn in
erfpacht, waarbij bovendien een recht van overpad nodig is om deze loods te kunnen
bereiken. Het zai u duidelijk zijn dat voor een goede overdracht|
B nodig is dat de grond niet langer in erfpacht is uitgegeven, maar gewc

m van cliente is.



||jagerKuiper

Gelet op bovenstaande wil ik u dan ook verzoeken het standpunt zeals ingenomen in de brief
van 6 juni 2019, te heroverwegen en cliente een voorste! te doen waartegen zij de bloot
eigendom van het perceei geiegen aan de Waterkant 19 te Ens kan verkrijgen. Uiteraard b»en
ik graag bereid in mondeling overleg een en ander toe te lichten om ook vervoigens tot
overeenstemming te komen. Wanneerji ook ruimte ziet voor een dergelijk gesprek, vemeem
ik dat graag.

Met vriendelii roet,



^JagerKuiper
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BjagerKuiper
ADVOCATEN

Rijksvastgoedbedrijf
Directie transactie en projecten, afdeling verkoop
Postbus 16169

2500 BD DEN HAAG

Hattem, 30 april 2019

Inzake

Onze ref.

Uw ref.

1/ advies erfpacht
2019.1267/fk/eh

uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451

Vooraf per e-mail: |.5)riiksoverheid.ni

Geachte mevrouw^^^^

De cliente van mijn kantoor overhandigde mij uw brief
van 13 januari 2019. Met deze brief reageert u afwijzend op het verzoek van cliente over te
mogen gaan tot aankoop van het bloot eigendom van het perceel gelegen aan de Waterkant
19 in Ens. Op dit perceel heeft cliente een erfpachtrecht.

U stelt in uw brief dat op basis van enerzijds geldende erfpachtvoonwaarden geen
verplichting zou zijn het bloot eigendom te kopen en anderzijds de huidige wet- en
regelgeving het u niet toe zou staan de bloot eigendom onderhands te koop te kunnen
aanbieden.

Cliente is het hier niet mee eens en heeft mij om bijstand verzocht. Inmiddels heb ik de
voonwaarden gelezen en zie ik geen beletselen om over te gaan tot verkoop van dit
-in mijn visie- overtollige rijksvastgoed. Ik zie namelijk niet in weike beleidsdoelen
verwezenlijkt zouden worden door het instandhouden van de huidige erfpachtsconstructie.

Hier komt nog eens bij dat het beiendend perceel gelegen aan de Waterkant 17 enkele jaren
geleden wel in aanmerking is gekomen voor aankoop van het bloot eigendom en daarmee
dus afkoop van de erfpacht. In zoverre beroep7 cliente zich dan ook op het
gelijkheidsbeginsel.

JagetKuipei advocaten S.V. K»K 08224900 0000

Bevrijdingswtg 1 8051 EN Hatlem BTW N1821791972B01

Poslbus 60 8050 A8 Hatlfm JagarKuipar advocatan

Tal. (038) 444 99 88 Fa« (038) 444 54 42 (BAN NES5 INGB 0007 2594 25

infowiagarkuipaf.nl www.jagarkuipat nl

Op i\ OfiZf rtjn go/e vooiwaardfn »oeprf»jri3 U vindf oo de



BjagerKuiper
ADVOCATEN

Gelet op bovenstaande wil ik u dan ook verzoeken alsnog positief te beslissen op het
verzoek van cliente, dan wel gemotiveerd aan te geven waarom in dit specifieke geval niet
tot aankoop van het bloot eigendom zou kunnen \worden overgegaan. De argumenten om dit
niet toe te staan zie ik namelijk niet.

Uw reactie zie ik graag tegemoet.
s

\ MeKvriendeliike oroet.
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\  3SRRC11274839 |
> Retouradres Postbus 16169. 2500 BD Den Haag

JagerKuiper advocaten B.V.
Postbus 60

8050 AB HATTEM

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Datum 6juni2019
Betreft Verkoop bloot eigendom Waterkant 19 te Ens

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeting Verkoop

Brlnkstraat 4

9401 HZ Assen

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederiand

www.rtjksvastgoedbednjf.ni

BTW nummer

NL8563.05.765.B 01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL22INGB0705002705

Intichtingen

Geachte I

Middels deze brief wll Ik graag reageren op uw brief d.d. 30 april jl. met als
onderwerp / advies erfpacht'.

In uw brief geeft u aan dat uw

(kenmerk 1020230550). In deze brief van 13 februari hebben wij aangegeven niet
te kunnen instemmen met het verzoek van uw cliente tot aankoop van het bloot
eigendom van het perceel gelegen aan de Waterkant 19 te Ens.

In uw brief geeft u aan dat u niet inziet weike beleldsdoelen verwezenlijkt zouden
worden door het instandhouden van de erfpachtconstructie.
Ten aanzien van het onderhavige perceel is er destijds voor gekozen om het
langdurig in gebruik te geven middels een erfpachtconstructie. De uitgifte in
erfpacht is een van de manieren waarop de Staat/RVB haar vastgoed inzet voor
publieke doelen. Het huidige beleid onderschrijft de meerwaarde van het
instandhouden van de erfpachtconstructie en is er niet op gericht om het bloot
eigendom van zaken als de onderhavige gedurende de looptijd van de erfpacht te
verkopen. Er is naar mijn mening in casu geen aantoonbaar voordeel voor De
Staat of andere gegronde reden aanwezig die het legitimeert om in dit geval af te
wijken van dit beleid.

In onze brief van 13 februari hebben wij verder aangegeven dat er op basis van de
geldende erfpachtvoorwaarden ook geen verplichting bestaat om het bloot
eigendom van onderhavig perceel aan uw cliente te verkopen.

Daarnaast is in onze brief van 13 februari aangegeven dat de huidige wet- en
regelgeving het ons niet toestaat om uw cliente het bloot eigendom onderhands te
koop te kunnen aanbieden. Meer specifiek gaat het hier om de toepassing van de
Regeling Beheer onroerende zaken Rijk 2017, weIke Regeling wij reeds aan uw
cliente hebben doen toekomen.

In het geval dat De Staat al een gegronde reden zou hebben om het bloot
eigendom van het onderhavige perceel tijdens de looptijd van de erfpacht te
verkopen, weIke reden naar mijn oordeel dus niet aanwezig is, staat deze Regeling
het De Staat niet toe om dit bloot eigendom onderhands aan een zittende
erfpachter te verkopen. Deze regeling, die niet van toepassing was ten tijde van
de verkoop van het perceel aan de Waterkant 17, verplicht ons dan tot een
openbare verkoop.

lirijksoverheid.nl

Ons Kenmerk

1020236809

Ons Zaaknummer

105009451

Uw brief (kenmerk)
20l9.1267/fk/eh

Bijiagen

0
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Tenslotte wil ik u er over informeren dat wij naast uw cliente ook vergelijkbare
verzoeken van andere zittende erfpachters hebben afgewezen op grond van
dezelfde onderbouwing.
Uvt beroep op het gelijkheidsbeginsel door een (niet onderbouwde) vergelijking te
trekken met een specifieke verkoop die meer dan vijf jaren geleden heeft
plaatsgevonden, is mijns inziens dan ook ongegrond.

Ik ga er van uit middels deze brief voldoende te hebben onderbouwd dat het
afwijzen van het verkoopverzoek van uw cliente in lijn is met het huidige beleid en
dat er daarbij geen sprake is van wiilekeur.
Ooordat er bovendien geen contractuele verplichting bestaat tot het aanbieden
van het bloot eigendom aan uw cliente en de huidige wetgeving een onderhandse
verkoop aan uw cliente niet toestaat, blijf ik bij mijn beslissing om het verzoek van
uw cliente af te wijzen.

Rijksvastgoedbedrijf
NaamDirectie

Datum

6 juni 2019

Ons Kenmerk

1020236809

Ons Zaaknummer

105009451

Alle rechten en weren voorbehouden.

Namens cie Staat der Nederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Sectiehoofd Verkoop
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■ JagerKuiper
A  I) o I A I 1. N

Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 16169

2500 BD DEN HAAG

Vooraf per e-mail; IfSriiksoverheid.ni

Hattem, 28 augustus 2019

Inzake

Onze ref.

Uw ref.

1/ advies erfpacht
2019.1267/fk/cs

1020236162/zaaknr.: 105009451

Geachte beer,

Dank voor uw brief d.d. 26 augustus 2019. Naar aanleiding van deze brief heb ik een drietal
opmerkingen met het verzoek hier uiterlijk woensdag 4 September a.s. inhoudelijk op te reageren.

1. U vertelt mij dat de erfpachtvoorwaarden 1952 naar het maiiadres
worden gezonden. Dat is heden nog niet gebeurd.

iaqerkuiper.nl zullen

2. U schrijft in uw brief dat in 2009 de blote eigendom van de gronden voor een bedrag van € 50,-
per m^ aan cliente zou zijn aangeboden. Ik heb navraag bij cliente gedaan en een dergelijk
aanbod is cliente niet bekend. Ik verwijs u naar mijn brief van 11 juli 2019. Vriendelijk verzoek ik
u mij gedocumenteerd aan te geven dat er wel een aanbod is gedaan aan cliente in 2009.

3. In mijn brief van 10 juli 2019 heb ik ook een gemotiveerd beroep gedaan op het
gelijkheidsbeginsel, omdat ook de buurman van cliente de blote eigendom heeft kunnen
aankopen. In het telefoongesprek dat ik hierover met meneer|^^|had, vertelde hij mij dat dit
een andere situatie betrof. Hier zou in de brief worden ingegaan. In de brief die op 26 augustus
is verzonden gebeurd dit echter niet.

Uw reactie op deze drie punten zie ik graag tegemoet. Dat ik enkel over deze drie punten nu schrijf
betekent overigens niet dat cliente het eens is met de andere punten van uw brief. Ten aanzien
van die onderdelen is het debat nu echter wel voldoende uitgekristalliseerd zodat de standpunten
over en weer duidelijk zijn.

Uw reactie zie ik zoals gezegd graag woensdag 2 September tegemoet.

Met vriendelijke groet,

"'■i'^gfrKuipcf ijdvocaten B V ^ '
."'IBevrtjdinqsweg 1 S0^1'EM\iUcV

Poiibus 6D 8050 AB.HaltcJn*^*r; .
Te!..!«38l AAA 99 88 FatYolS) 444 54 42

,KwKi-Og2249ilD,,OOfll)
BFW't/U237[s^97iB0F
fntoiaJal^^pTtni
w w tT.j

'■ ' "A ■ V



BjagerKuiper
10.

/. h V t.)

Rijksvastgoedbedrijf
Postbus 16169

2500 BD DEN HAAG

Vooraf per e-mail: |

Hattem, 28 augustus 2019

Inzake : / ad vies erfpacht
Onze ref. :

Uwref. : 1020236162/zaaknr.: 105009451

|@riiksoverheid.ni

Geachte hear,

Dank voor uw brief d.d. 26 augustus 2019. Naar aanleiding van deze brief heb ik een drietal
opmerkingen met het verzoek hier uiterlijk woensdag 4 September a.s. inhoudelijk op te reageren.

1. U vertelt mij dat de erfpachtvoorwaarden 1952 naar het mailadres |
worden gezonden. Dat is heden nog niet gebeurd.

I@iaqerkuiper.nl zullen

2. U schrijft in uw brief dat in 2009 de blote eigendom van de gronden voor een bedrag van € 50,-
per m^ aan cliente zou zijn aangeboden. ik heb navraag bij ciiente gedaan en een dergelijk
aanbod is cliente niet bekend. Ik verwijs u naar mijn brief van 11 juli 2019. Vriendelijk verzoek ik
u mij gedocumenteerd aan te geven dat er wel een aanbod is gedaan aan cliente in 2009.

3. In mijn brief van 10 juli 2019 heb ik ook een gemotiveerd beroep gedaan op het
gelijkheidsbeginsel, omdat ook de buurman van cliente de blote eigendom heeft kunnen
aankopen. In het telefoongesprek dat ik hierover met meneer had, vertelde hij mij dat dit
een andere situatie betrof. Hier zou in de brief worden ingegaaCTrHle brief die op 26 augustus
is verzonden geljeurd dit echter niet.

Uw reactie op deze drie punten zie ik graag tegemoet. Dat ik enkel over deze drie punten nu schrijf
betekent overigens niet dat cliente het eens is met de andere punten van uw brief. Ten aanzien
van die onderdelen is het debat nu echter wel voldoende uitgekristalliseerd zodat de standpunten
over en weer duidelijk zijn.

Uw reactie zie ik zoals gezegd graag woensdag 2 September tegemoet.

Met vriendelijke groet.

jd*o(juit B.V.

BevdjdingiwtB 1 SCSI (N Htlleni

foslbui 60 SDSO AS Hittcm

lel, (038) 444 99 88 fix (038) 444 54 4}

Alt 082249S0 9000

8TW N182379397780I

inlo{^ji9etkuip(Mil

wiKW.i<9cikuip«f.nl



P
o
s
t
N
L

A
h
 
m
«
A
8
M

C
V
J
t
r
i
M
H
K
.
-
i
K
'
^

€
0
,
8
1

N
E
D
E
R
L
A
N
O

Z
B
-
M
l
I
*

F
M
2
U
2
M

|l
ag

 er
Ku
ip
er

A
D
V
O
C
A
T
E
N

P
o
s
t
b
u
s
 6
0
 8
0
5
0
 A
B
 
H
a
t
t
e
m

Z
0
7
C
C
 
»
>
'
8
3
0
x
0
>
-
"
^
0
0
#
0
0
0
0
w



11.

Aan

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Lelt^stad,

18 September 2008 1020066802 8 oktober 2008

onderwerp

canonherzienina en verkooo Waterkant 19

Geachte hear I

Uw verzoek om informatie en voorwaarden voor de eventuele aankoop van de biota
aigandom van aan parcaal bouwgrond, galagan aan da Watarkant 19 ta Ens, is in
bahandaling ganoman door ondargatakanda.

Ban van da voorwaarden mat batrekking tot bovanganoamda varkoop is, dat ar aarst
aan varkannand bodamondarzoak moat plaatsvindan.
U haaft aan da|H^|^^^| van mijn dianst aangagavan dat ar in hat varladan
ondarzoakan zijrwemcnniaanja bodam an dat hiar rapportan over baschikbaar
zijn. Er is u gavraagd kopiaen van daze rapportan op ta sturan, om ta kunnan
baoordalan of ar a! dan niat tot varkoop kan wordan ovargagaan. U haaft toagazagd
daze ta zullan op sturan.Tot op hadan nog niats ontvangan.

Ik varzoak u daze rapportan alsnog op ta sturan.

Los van da zakan die mat aan mogalijka varkoop van hat biota aigandom, galagan
aan da Watarkant 19 ta Ens ta makan habban, diant u da canonharzianing binnan da
gastalda tarmijn, ganoamd in mijn brief van 10 September 2008, ta ondartakanan an
tarug ta sturan.

Ik vartrouw arop u hiarmaa voldoanda ta habban gainformaard.

Hoogachtand,
Hat hoofd van da afdaling Vastgoadbahaar
van da Ragionala diractia Domainan IJssalmaarpoldars
voor daze

Iniichtln^en: \



12.

AANTEKENEN met bericht van ontvanc

Aanl

utv kenmerk uw brief van ons kenmerk Lel^stad,

1020065278 10 September 2008

onderwerp

canonherzienina

Geachte heer|^^^,

Met ingang van 1 januari 2009 kan de jaarlijks verschuldigde canon van uw
erfpachtperceel, gelegen aan de Waterkant 19 te Ens worden herzien. Ik stel u voor
deze te brengen op twaalfduizend achtenvijftig euro (€ 12.058,00).

Bij de berekening van de nieuwe canon is rekening gehouden met de ontwikkelingen
op de grondmarkt van de afgelopen jaren waarbij de volgende uitgangspunten zijn
gehanteerd :
1. Het beleid van Domeinen is gericht op een marktconforme vaststelling van de

canon. Uitgaande van de vrije verkeerswaarde die de grond in 2008
vertegenwoordigt en het maximale rendement dat hiervoor in de markt als
tegenprestatie kan worden gevraagd.

2. De gehanteerde vrije verkeerswaarde is gebaseerd op taxaties door een
onafhankelijk deskundige in het kader van koopaanvragen en/of
canonherzieningen van gronden die vergelijkbaar zijn met uw erfpachtperceel.

3. Bij de berekening van de voorgestelde canon is de vrije
verkeerswaarde van uw perceel grond vastgesteld op € 50,00 per m^.

4. Het percentage is gebaseerd op de effectieve rendementen van
10 jarige staatsleningen. Het rendementspercentage is vastgesteld op 5,8 %.

Ik verzoek u mij voor 15 oktober 2008 te berichten of u zich met dit voorstel tot
canonherziening kunt verenigen.

Inlichtingen: merv



Uw acceptatie kunt u kenbaar maken door de bijgevoegde twee exemplaren van de onderhandse akte
van canonherziening te ondertekenen en daarna aan mij terug te sturen.
Voor dit laatste kunt u gebruik maken van bijgaande enveloppe, waarop geen postzegel behoeft te
worden geplakt.
Na ontvangst van de akte ontvangt u daarvan een door mij getekend exemplaar.

Mocht u nog
de heerl

vraqen hebben dan kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
Het Hoofd van de Afdeling Vastgoedbeheer
van de Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders



13.

m
Rijksvastgoedbedrijf
Minisrerie van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

JagerKuiper advocaten B.V.
Postbus 60

8050 AB HATTEM

Datum 26 augustus 2019
Betreft Verkoop bloot eigendom Waterkant 19 te Ens

GeachteI

In vervolg op de ontvangst van uw brief d.d. 10 juli jl. met als onderwerp
/ advies erfpacht', en het telefoongesprek d.d. 21 augustus jl.

brief.

bt de heer I Ivan onze organisatie heeft gevoerd, stuur ik u deze

Zoals ook door de heerHH^H in voornoemd telefoongesprek is aangegeven,
worden er naar de men^^^^met Rijksvastgoedbedrijf in uw brief d.d. 10 juli jl.
geen (nieuwe) inhoudelijke juridische argumenten genoemd die aanleiding geven
ons standpunt ten aanzien van het verzoek van uw client inzake de verkoop van
het bloot eigendom van het perceel gelegen aan de Waterkant 19 te Ens te
(kunnen) herzien.
In deze brief ga ik volledigheidshalve nog in op enkele aspecten uit uw brief d.d.
10 juli jl.

U geeft in uw brief aan dat er door uw client een poging zou zijn gedaan om tot
aankoop over te gaan voor de inwerkingtreding van de Regeling Beheer
Onroerende zaken rijk 2017. Uit onze dossiers blijkt inderdaad dat er eerder met
uw client over de aan-/verkoop van het bloot eigendom is gesproken. Ook blijkt
hieruit dat er, in tegenstelling tot wat in uw brief wordt gesteld, wel degelijk
enkele malen een koopaanbod is gedaan aan uw client. Echter hebben deze
aanbiedingen niet tot overeenstemming geleid. Ons meest recente aanbod tot
verkoop heeft in 2009 plaatsgevonden, waarbij uw client is aangeboden om het
bloot eigendom tegen een prijs van € 50,-- per m2 k.k. aan te kopen. Dit aanbod
is destijds door uw client niet aanvaard.
In onze dossiers heb ik niets kunnen terugvinden over meer recente
aankoopverzoeken van de kant van uw client.
In aanvulling op de onderbouwing uit onze brief d.d. 6 juni jl., waarnaar ik hierbij
kortheidshalve verwijs, is dit nog een extra argument waardoor er geen sprake
kan zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Ten overvloede zij in dit kader nog opgemerkt dat er op grond van art. 6:221 BW
geen grond aanwezig is waardoor dhr. zich nu nog op dit aanbod uit 2009
zou kunnen beroepen, nu het aanbod (^^W^Joor uw client is afgewezen en niet
(alsnog) is geaccepteerd binnen redelijke termijn.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &

Projeclen

Afdeling Verkoop

Bnnkstraat 4

9401 HZ Assen

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederland

www.rijksvastgoedbednjf.nt

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL22INGB0705Q0270S

Inlichtingen

^Tijksoverheid.nl

Ons Kenmerk

1020240777

Ons Zaaknummer

105009451

Uw brief (kenmerk)

2019.1267/fk/eh

Bijiagen

0
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U geeft verder in uw brief aan dat uw client de Regeling Beheer onroerende zaken
Rijk 2017 niet van ons ter kennisgeving zou hebben ontvangen. Mevrouw^^^H

na telefonisch afstemming met u^orinxvan onze organisatie heeft op 6 maart jl.
liaiziaQo.nl met als bijiage deeen e-mail gestuurd aan het e-mailadre^

Regeling.
Ook indien deze e-mail onverhoopt niet goed is aangekomen bij uw client, doet
dat niets af aan het feit dat De Staat/het Rijksvastgoedbedrijf aan deze Regeling is
gebonden.

U vraagt ons verder om u de erfpachtsvoorwaarden uit 1952 te doen toekomen.
Deze zullen u per e-mail worden toegezonden via het e-mailadres
^■(a)iaaerkuiDer.nl.

In uw brief vraagt u ons daarnaast om te onderbouwen welk beleidsdoel gediend
is met de instandhouding van de erfpacht.
Erfpacht is voor de Staat een manier van duurzame gronduitgifte tegen een
marktconforme vergoeding, zonder het eigendom van de grond te verliezen.
U motiveert in dit kader dat een publiek doel voor de instandhouding van de
erfpachtconstructie zou ontbreken doordat het bedrijf is gevestigd op meerdere
percelen en dat daardoor een "lappendeken' is ontstaan van grond die in erfpacht
is uitgegeven en grond die in eigendom is van de erfpachter zelf.
Het adres Waterkant 19 bestaat uit drie kadastrale percelen. Twee daarvan zijn in
bloot eigendom van de Staat en in erfpacht uitgegeven aan dhr. HflH- Een
perceel (ongeveer 1/5 van de totale oppervlakte, dus relatief eerTOelrffleel) is
eigendom van uw client zelf. Dit is geen nieuwe situatie, de erfpachtsituatie
bestaat al ongeveer 50 jaar.
Naar het oordeel van de Staat wordt hiermee dan ook niet aangetoond dat het een
aantoonbaar voordeel voor de Staat opievert om het perceel nu, gedurende de
looptijd van de erfpacht, te verkopen.
Bovendien blijft het de bevoegdheid van de Staat als eigenaar van het bloot
eigendom om te beschikken over het bloot eigendom, ook als daar naar het
oordeel van de erfpachter geen aantoonbaar voordeel voor is en/of beleidsdoel is
gediend.

Tenslotte wordt door u namens uw client een beroep gedaan op klemmende
belangen.

'  ̂̂ "jife^a^ffle^^Degn^ooniez^icuauenTTaar dat
Taat onveriet dat het Kiji<svastgoedbedrijf gebonden is aan de eerdergenoemde
wet- en regelgeving, weike een onderhandse verkoop aan uw client niet toestaat.
Ook in dit kader wordt verwezen naar onze eerdere correspondentie.

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Transacties &
Projecten

Datum

26 augustus 2019

Ons Kenmerk
1020240777

Ons Zaaknummer
105009451

Zoals telefonisch reeds door de heer
alternatief besproken om het erfpach'

jaangegeven, is door ons intern het
ver te dragen van uw client I

Aan een ov^
van net errpacntsrecni Kan aoor net KijKSvascgoeooeonjr worden meegewerkt
(hetgeen volgens artikel 7 van de erfpachtsvoorwaarden een voorwaarde is).
Een erfpachter heeft uiteraard ook toegang tot het perceel dat aan hem in erfpacht
wordt uitgegeven, dus het vestigen van een opstalrecht is naar ons oordeel ook
niet nodig om het achterliggende perceel te kunnen bereiken.

Gezien bovengenoemde en in de eerdere correspondentie beschreven moverende
redenen, sluit ik bij deze de correspondentie omtrent het aankoopverzoek van uw
client.

Pagina 2 van 3



Indien uw client wenst dat het erfpachtsrecht wordt overgedragen |
kan hij een hiertoe strekkend verzoek Indlenen bij dhr. fl̂ Hvan
Verhuur & Taxaties van onze organisatie via het e-maii^^^^

u I ijkso ci !ieicl ni of via het postadres in Den Haag, zoais vermeid in de
van deze brief.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Namens de Staat der Nederlanden,
de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

Rljkfvastgocdbedrljf

Directie Transacties &

Projecten

Datum

26 augustus 2019

On* Kanmark

1020240777

Oni Zaaknummar

105009451

Sepi^oofti Verkoop
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m

14.

Rijksvastgoedbedrijf
Minister/e van BinnenlandseZaken en

Koninkrijksrelacies

D

' Relouradres Poslbus 16169, 2500 BO Den Haao

Datum 13 februari 2019

Betreft erfpachtrecht Waterkant 19

Rijksvastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projeclen

Afdeling Verkoop

Brinkslraat 4

9401 HZ Assen

Postbus 16169

2500 BD Den Haag

Nederiand

www.rijksvdstgoedbednjf.nt

BTW nummer

NL8563.05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL22INGB0705002705

Inlichtingen

Geachte heer I

Naar aanleiding van uw verzoek tot aankoop van het bloot eigendom van het
perceel gelegen aan de Waterkant 19 te Ens, waarop u een erfpachtsrecht heeft,
wil ik het volgende meedelen.

0ns interne onderzoek naar de mogelljkheld om u een koopaanbod te kunnen
doen is ondertussen afgerond.

Geconcludeerd is dat er op basis van de voor u geldende erfpachtsvoorwaarden
geen verplichting voor de Staat/het Rijksvastgoedbedrijf bestaat om het bloot
eigendom aan u te verkopen. De huidige wet- en regelgeving staat het ons
daarnaast ook niet toe om u het bloot eigendom onderhands te koop te kunnen
aanbieden.

Op basis van het voorgaande moeten wij uw verzoek afwijzen. Het verkoopdossier
zai worden gesloten.

Ons Kenmerk

1020230550

Ons Zaaknummer

105009451

Uw brief (kenmerk)

Bijiagen

0

Namens de Staat der Nederlanden,

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Sectiehoofd Verkoop

Pagina IdTafy



15.

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Lel^stad,
26 november 2008

onderwerp

toezendina akte

Geachte heer^^^^,

Hierbij doe ik u toekomen het voor u bestemde exemplaar van de akte van
canonherziening per 1 januari 2009.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Vastgoedbeheer
van de Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders
voor deze

lnlichtin$en: mevr-



16.

Aan

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

1020071854

Leiystad,

22 januari 2009

onderwerp

verkooD Waterkant 19

Geachte heer|^^^|,

U heeft op 18 September 2008 informatie gevraagd over de aankoop van de
Waterkant 19 te Ens. U heeft hier meerdere malen telefonisch contact over gehad
met de heer^^^^^f van mijn dient.

Op 5 november 2008 is telefonisch het een en ander met u besproken over deze
verkoop, daarbij is tevens verteld dat de verkoop zai plaatsvinden voor€ 50,00 per
m^. U wilde hierover nadenken en heeft toen toegezegd hier na een week hierop te
willen terug te komen. Tot op heden heb ik nog niets van u vernomen.

Ik wil graag voor 5 februari 2009 van u vernemen of u mijn voor stel tot verkoop van
het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie CZ, de nummer 48
en 135, groot 0.41.58 ha aanvaard. Indien ik voor deze datum niets van u heb
vernomen, ga ik er van uit dat u niet tot aankoop wenst over te gaan en zaI ik het
verkoop dossier sluiten.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Vastgoedbeheer
van de Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders
voor deze

Inlichtin^en:



18.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

donderdag 29 augustus 2019 07:53
Postbus RVB DIVcentraal

FW: Erfpachtvoorwaarden Waterkant 19 te Ens
Erfpachtvoorwaarden bouwgrond juni 1948 gewijzigd okt 1952.pdf

Graag onderstaande uitgaande mail koppelen aan upo 1020241040

Medewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

(woensdag en donderddag)
6

'5'riiksoverheid.nl

\s rnrsvastL'oedbedriif nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van Rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:

Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 09:24

Aan:BB@jagerkulper.nl

Onderwerp: Erfpachtvoorwaarden Waterkant 19 te Ens

Beste I

Bijgaand In deze e-mail treft u de erfpachtvoorwaarden aan weike van toepassing is op het perceel gelegen aan
de Waterkant 19 te Ens.

Dit is conform het geen wat benoemd is in onze reactie weike u heeft ontvangen per post

Met vriendelijke groet,

rojectieider Verkoop

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 j 9401 IS j Assen
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

rdriiksoverheid.nl

7astaoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.



19.

DIENST DER DOMEINEN

RENTAMBT NOORDOOSTPOLDER

EMMELOORD

A.gemene
Erfpachtsvoorwaarden

Bouwgrond

600 -12 - '63



ALGEMENE VOORWAARDEN GELDENDE BIJ DE UITGIFTE IN

ERFPACHT VAN BOUWGROND IN DE NOORDOOSTPOLDER

Artikel 1.

Begripsomschrijving.

1. Waar in deze voorwaarden sprake is van „Directie", word! daaronder
verstaan de Directie van het Openbaar Lichaam „De Wieringermeer" of wel
diegene, die door de daartoe bevoegde Minister is aangewezen voor het beheer
van de Staatsgronden in de Noordoostelijke Polder. ')

2. Waar in deze voorwaarden sprake is van „de erfpachter", wordt daaronder
verstaan de persoon of de combinatie van personen, de rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging, stichting, instelling enz. met wie een erfpachtsovereenkomst
aangegaan, alsmede hare rechtverkrijgenden.

3. Onder „akte" wordt verstaan de akte van erfpachtsuitgifte, weike met iedere
erfpachter wordt opgemaakt en waarin verwezen wordt naar deze algemene voor
waarden, terwiji daarin tevens de nodige bijzondere voorwaarden worden opge-
nomen.

4. Onder „voorwaarden" worden verstaan zowel deze algemene voorwaarden
als de sub 3 bedoelde bijzondere voorwaarden.

5. Onder „hypotheekhouder" wordt alleen verstaan de hypotheekhouder wiens
recht met toestemming van de DirecHe overeenkomstig artikel 7 is gevestigd.

6. De erfpachtsovereenkomst wordt hiema aangeduid als „de overeenkomst".

7. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als „AIgemene
Erfpachtsvoorwaarden Bouwgrond".

Artikel 2.

Betaling.
1. De betaling van de erfpachtscanon moet geschieden zonder enige korting

terzake van grondbelasting als anderszins, v66r of op de eerste juU van elk
erfpachtsjaar, ten kantore van de Directie, of ten kantore van de ambtenaar aan
wie de inning mocht worden opgedragen.

2. Desgewenst kan de betaling geschieden door overschrijving of storting op
postrekening no. 869847 ten name van de Comptabele van de Directie van de
Wieringermeer (IJsselmeerpolders) te ZwoUe^) of op de postrekening van de
ambtenaar aan 'wie de irming mocht worden opgedragen, in welk geval de reden
van de betaling op het overschrijvings- of stortingsbiljet moet worden vermeld.

1) Bij besluit van de Minister van Financlfn van 9 September 1963. nr 115. Directie der
Domeinen. is de rentmeester der domeinen in het rentambt „Noordoostpolder^ met ingang van
S. oktober 1963 aangewezen voor genoemd beheer.
2) Met Ingang van I oktober 1963 moeten bedoelde betalingen geschieden door overschrijving

of storting van het verschuldigde bedrag op postrekening nr 1163560 van de Comptabele bij het
rentambt der domeinen j-Noordoostpolder** te Emmeloord.
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3. Indien de betaling niet binnen veertien dagen na de verschijndag heeft plaats
gehad, wordt de verschenen canon verhoogd met een ten honderd voor iedere
ingegane maand verzuim, zonder dat hiertoe enige inverzuimstelling nodig is.

4. Indien de erfpachter gedurende een maand ingebreke is gebleven om de
canon te betalen en het erfpachtsrecht bezwaard is met hypotheek, zai de Directie
binnen 14 dagen de hypotheekhouder hiervan in kennis stellen.

5. Alle andere bedragen, welke door de erfpachter ingevolge de overeenkomst
verschuldigd mochten zijn of worden, moefen worden voldaan ten kantore waar
de erfpachtscanon moet worden betaald, binnen veertien dagen nadat de erf
pachter tot de voldoening ervan is uitgenodigd.

6. Ten aanzien van alle verschuldigde bedragen wordt beroep door de erf
pachter op schuldvergelijking uitgesloten.

Artikel 3.

Aanvrage erfpachtsperceel. Waarborgsom

1. Hij, die tot de Directie een aanvrage richt om een perceel in erfpacht te
verkrijgen, stort, voordat het desbetreffend voorstel in behandeling genomen wordt,
een waarborgsom tot een bedrag van ^6n maal de vermoedelijke jaarlijkse erf
pachtscanon.

2. Heeft de uitgifte in erfpacht plaats, dan strekt de betaling van de waarborg
som, zo deze niet geheel of gedeeltelijk verbeurd is ingevolge lid 3 of 4 van dit
artikel, tot betaling van de canon over het eerste erfpachtsjaar, met dien verstande
dat, wanneer het bedrag van de canon uiteindelijk groter of kleiner blijkt te zijn
dan aanvankelijk vermoed werd, bijbetaling van het te weinig gestorte of terug-
gave van het te veel betaalde plaats moet vinden.

3. Indien binnen een door de Directie te bepalen termijn geen overeenstemming
is verkregen omtrent de op het perceel te stichten bebouwing, wordt de helft van
de waarlrorgsom ten behoeve van de Staat verbeurd.

4. De waarborgsom wordt geheel ten behoeve van de Staat verbeurd, indien
de aanvrager geen gevolg geeft aan de uitnodiging van de Directie om aan het
tot stand komen van de erfpachtsakte mede te werken.

5. De Directie kan van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel ontheffing
verlenen, watmeer naar haar oordeel omstandigheden aanwezig zijn, welke dit
wettigen.

6. Met uitzondering van de gevallen hiervoor bedoeld, wordt de waarborgsom
teruggegeven, wanneer de erfpacht niet wondt verleend.

Artikel 4,

Herziening van de canon.

1. De canon zal telkens na verloop van tien jaren worden herzien, waimeer deze
naar de mening van een der partijen met langer -een gelijkwaardige tegenprestatie
is te achten voor het genot van het in erfpacht uitgegeven onroerend goed.



2. Indien een der partijen herziening van de canon wenst, meet deze partij dit,
uiterlijk drie maanden voor het einde van het in de akte daarvoor aangegeven
tijdvak, bij aangetekende brief, aan de wederpartij te kennen geven. De herziene
canon moet in onderling overleg door partijen worden vastgesteld, waarbij, indien
een hypotheekhouder aanwezig is, deze zal worden gehoond. Mocht een maand
voor het verstrijken van bedoeld tijdvak evenwel nog geen overeenstemming over
de canon zijn bereikt, dan wordt de canon, voor partijen bindend vastgesteld
door drie deskundigen, in onderling overleg door partijen! aan te wijzen. Indien
bij het verstrijken van bedoeld tijdvak evenwel nog geen overeenstemming over
de te benoemen deskundigen is bereikt, worden deze benoemd door de Kanton-
rechter, binnen wiens ressort het in ertpacht uitgegeven perceel is gelegen, op
verzoek van de meestgerede partij.

3. De herziening van de canon zal ook gelden tegenover de tijdens de herziening
aanwezige hypotheekhouders.

4. De kosten van de schatting door deskimdigen, alsmede die van de terzake
van de herziening op te maken akte, komen ten laste van de partij, door wie de
herziening is gevraagd indien de canonverhoging ot -verlaging minder dan
10% van de laatst vastgestelde canon bedraagt. In de andere gevallen worden
de kosten der schatting en van de akte door partijen gezamenlijk gedragen.

Artikel 5.

Afstand van het recht op vermiudering van canon.

1. De ertpachter wordt geacht de in ertpacht verkregen oppervlakte volkomen
te kennen, Hij heett derhalve nooit enige aanspraak op ontbinding van de overeen-
komst, op vermindering van de ertpachtscanon ot op enige andere tegemoetkoming
terzake van al ot niet verborgen gebreken+ van onjuiste ot onvolledige'opgave van
de oppervlakte ot van de aard, de ligging ot de grootte ervan.

2. Hij kan evenmin vermindering. kwijtschelding ot teruggave van de canon
vorderen voor schade van welke aard ook, door gewone ot buitengewone, voor-
ziene ot onvoorziene toevallen ot de gevolgen van dien veroorzaakt; deze schade
komt geheel.voor rekening van de ertpachter.

Artikel 6.

Aanvaarding.

De ertpachter aanvaardt de oppenvlakte in de staat, waarin deze zich bevindt
met alle daaraan verbonden lusten en lasten, heersende en lijdende ertdienstbaar-
heden; alle vrijwaring wordt uitgesloten.

Artikel 7.

Verbod van vervreemding, bezwaring enz.

1. De ertpachter mag, zonder vooratgaande schrittelijke toestemnring van de
Directie, zijn ertpachtsrecht en de gestichte opstaUen noch geheel, noch gedeeltelijk



vervreemden, inbrengen in een vennootschap of met hypotheek bezwaren, noch
op de erfpachtsoppervlakte zakelijke rechten vestigen. Splitsing van bet erfpachts-
recht is eveneens zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Directie
verboden. Zonder dezelfde toestemming mag hij bet onroerend goed niet aan derden
verburcn of onder welke titel ook in gebruik geven. Het in gebruik geven van bet
onroerend goed aan derden, onder welke titel ook, voor bet uitoefenen van veeteelt,
akkerbouw, tuinbouw of enige andere vorm van bodemcultuur is verboden; biervoor
wordt geen toestemming verleend. Een eventuele toestemming tot overdracbt, of
inbreng wordt slecbts verleend onder de voorwaarde, dat de nieuwe erfpacbter zicb
in de akte van overdracbt of inbreng tegenover de Staat verbindt tot naleving van
alle bepalingen der akte van erfpacbtsuitgifte, alsmede van de bijzondere bepa-
lingen, welke evenfueel bij bovenbedoelde toestemming worden gesteld welke
verbintenis bij bedoelde akte van overdracbt of inbreng namens de Staat moet
worden aanvaard, terwijl, indien bet erfpacbtsrecbt met bypotbeek is bezwaard,
een scbriftelijke verklaring van de bypotbeekbouder moet worden overgelegd,
waaruit blijkt, dat bem bet voornemen tot vervreemding is medegedeeld., De ver-
vreemding moet gescbieden bij notariele akte, waaraan de toestemmmg moet,
worden vastgebecfit.

2. Indien voonnelde toestemming wordt verleend, moet een dupUcaat of deugde-
lijk verklaard afscbrift der akte van overdracbt, inbreng, bypotbeek, vestiging van
zakelijk recbt, verburing of ingebruikgeving binnen twee maanden na, baar dag-
tekening door de zorg en op kosten van de erfpacbter aan de Directie ter bcmd
worden gesteld.

3. Het is de erfpacbter verboden afstand te doen van bet erfpacbtsrecbt. Bij
aanwezigbeid van een bypotbeekbouder zal met dan nadat deze is geboord, worden
medegewerkt aan opbeffing van bet erfpacbtsrecbt bij minnelijke overeenkomst of
aan wijziging van de voorwaarden, waaronder bet erfpacbtsrecbt is verleend.

4. Handelingen in strijd met bet vorenstaande zijn nietig ten aanzien van de
Staat en worden als niet gedaan bescbouwd.

5. Mocbt evenwel een bypotbeekbouder, overeenkomstig artikel 1223 van het
Burgerlijk Wetboek. tot openbare verkoop van bet erfpacbtsrecbt overaaan, dan
zal de in bet eerste lid van dit artikel bedoelde toestemming tot vervreemding
geacbt worden te zijn verleend, indien de koper binnen een maand na de toewijzing,
bij een afzonderlijke, op zijn kosten op te maken akte, zicb tegenover de Staat ver
bindt tot betaling van de canon en tot naleving van alle aan deze erfpacbtsuitgifte
verbonden bedingen.
De in de vorige alinea vermelde verbintenis tot betaling van de canon en tot

naleving van alle aan de erfpacbtsuitgifte verbonden bedingen moet bij bedoelde
akte namens de Staat worden aanvaard.

6. Indien bet erfpacbtsrecbt verkocbt wordt wegens gerecbtelijke tenuitvoer-
legging of kracbtens bet beding in artikel 1223 van bet Burgerlijk Wetboek, wordt
ten aanzien van de nieuwe erfpacbter de verplicbting tot betaling van betgeen de
vorige erfpacbter met betrekking tot bet erfpacbtsrecbt nog verscbuldigd is, beperkt
tot de achterstallige bedragen van de canon en van de boete ingevolge artikel 2,
lid 3, en is de vorige erfpacbter gebouden aan de Staat te betalen betgeen bij bem
met betrekking tot bet erfpacbtsrecbt overigens nog scbuldig is.



Artikel 8.

Aansprakelijkheid van de erfpachter,

De erfpachter is niet alleen met hel erfpachtsrecht, doch ook met zijn overige
vermogen aansprakelijk voor de voldoening van de canon en al hetgeen hij krach-
tens de overeenkomst verschuldigd mocht zijn of worden.

Artikel 9.

Belastingen, enz.

De grondbelasting en alle andere zakelijke belastingen en lasten, welke terzake
van de in erfpacht uitgegeven oppervlakte of opstallen zullen worden geheven,
komen ten laste van de erfpachter met ingang van 1 januari van het jaar, waarin
de akte is ondertekend, onverschillig te wiens name de aanslag geschiedt.

Artikel 10

Gebruik van de erfpachtsoppervlakte,

1. De in erfpacht uitgegeven oppervlakte, alsmede de daarop te stichten
opstallen, mogen door de erfpachter uitsluitend worden gebruikt tot het in de
akte omschreven doel.

De bepaling, genoemd in de vorige alinea, zal niet van toepassing zijn, indien
het erfpachtsrecht wordt verkocht krachtens het beding, bedoeld in het tweede lid
van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Op de in erfpacht uitgegeven oppervlakte mogen alleen die gebouwen,
beplantingen en andere opstallen worden gebouwd, aangelegd en behouden voor
het maken waarvan schriftelijke vergunning zal zijn verleend door de Directie.
De te stichten opstallen moeten worden opgetrokken volgens door de Directie
goedgekeurde situatie-, platte grond- en geveltekeningen. Sloping van de opstallen
is niet geoorloofd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie,
terwijl wijziging van de opstallen niet mag geschieden dan volgens door de Directie
goedgekeurde tekeningen, De hiervoor bedoelde tekeningen moeten in drievoud
worden ingediend onder overlegging van een beschrijving van de soort en de kleur
van de aan de gevels te verwerken materialen.

3. Met de stichting van gebouwen en andere opstallen op de in erfpacht ver-
kregen oppervlakte mag niet begonnen worden, alvorens een desbetreffende bouw-
vergunning als bedoeld in art. 6 der Woningwet van het daartoe bevoegde gezag
is verkregen.

4. De gebouwen en andere opstallen, welke op de in erfpacht verkregen opper-
vakte worden gesticht, zullen steeds binnen de door de Directie aangegeven ter-
mijn gereed moeten zijn.
In bijzondere gevallen kan hiervan schriftelijke ontheffing worden verleend.
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5. Indien de in erfpacht verkregen oppervlakte aan een vaarwater is gelegen,
is het verboden binnen een door de Directie te bepalen afstand van het vaarwater
gebouwen of andere werken te stichten.

6. Alle zonder de bovenvermelde vergunningen op de in erfpacht uitgegeven
oppervlakte geplaatste gebouwen, beplantingen of andere aangelegde of gestelde
opstallen, inrichtingen of werken moeten na vanwege de Directie gedane aan-
zegging binnen een daarbij vast te stellen termijn worden verwijderd, terwijl de
aan de erfpachtsoppervlakte toegebrachte schade birmen dezelfde termijn moet
worden hersteld.

7. Blijft de erfpachter in gebreke een en ander tijdig te verrichten, dan kan
zulks geschieden vanwege de Staat op kosten van de erfpachter.

8. De erfpachter is verplicht zodra naar het oordeel van de Directie daartoe
de mogelijkheid is geopend, de gestichte opstallen aan te sluiten bij de elektriciteit-
en watervoorziening, terwijl hij gehouden is al die voorschriften op te volgen, die
de Directie mocht geven in het belang van de volksgezondheid.

9. De erfpachter mag noch in, op, aan of nabij het in deze akte Iredoelde perceel
grond of de daarop gestichte opstaUen reclame toelaten of aanbrengen of doen
toelaten of doen aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Directie.

Het verbod is niet van toepassing in zoverre het geldt reclame voor zaken, welke
worden vervaardigd of verliandeld of voor bedrijven, welke worden uitgeoefend
op of in het onroerende goed. tenzij de Directie de gebruiker van het orvroerende
goed schriftelijk heeft medegedeeld, dat de door hem aangebrachte reclame het
gebied van de Noordoostpolder ontsiert.

10. De erfpachter is verplicht op zijn kosten de in erfpacht verkregen opper
vlakte terstond na het in gebruik nemen, tot genoegen van de Directie, behoorlijk
af te sluiten.

11. De erfpachter is verplicht gebouwen en andere opstallen, welke zich op de
in erfpacht verkregen oppervlakte bevinden, alsmede het bijbehorende terrein en
de grensscheiding in goede staat, tot genoegen van de Directie, te onderhouden.

Artikel 11

Uitoefening beroep, nering of bedrijf.

1. Het is, behoudens het bepaalde in het eerste lid van artikel 10, de erfpachter
verbaden:

a. zonder schriftelijke toestemming van de Directie op of van de in erfpacht
verkregen oppervlakte af of in of van de daarop gestichte of te stichten opstallen
uit een beroep, nering of bedrijf uit te oefenen of te doen of te laten uitoefenen.

b. op of van de in erfpacht verkregen oppervlakte af en in of van de daarop
gestichte en te stichten opstallen uit andere goederen en waren te verkopen of te
doen of te laten verkopen, ten verkoop in voorraad te hebljen of te doen of te laten
hebben dan die, waarvoor door de Directie schriftelijke toestemming is verleend.



c. andere dan onder b van dit artikel bedoelde goederen en waren, al dan niet
na voorafgaande bestelling, in de Noordoostpolder te bezorgen of te doen of te
laten bezorgen, af te leveren of te doen of te laten afleveren, na ze te hebben
verkocht of met bet doel ze te verkopen of te doen of te laten verkopen.

2. Voor toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt overtreding door
anderen dan de erfpachter beschouwd als overtreding door de ertpachter.

Artikel 12.

Beschadiging van werken of eigendommen van de Staat.

Alle werken of eigendommen van de Staat welke ten gevolge van het aanleggen,
wijzigen, gebruiken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de krachtens
deze overeenkomst aanwezige werken mochten worden beschadigd, moeten door
en op kosten van de ertpachter op de eerste aanschrijving en tot genoegen van
de Directie birmen de daarbij bepaalde termijnen worden hersteld, bij gebreke
waarvan de Directie de bevoegdheid heeft het nodige te doen verrichten op kosten
van de ertpachter.

Artikel 13.

Uitvoering van werken vanwege de Staat.

De Staat heeft te alien tijde het recht om, zelts zonder voorafgaande kermis-
geving aan de belanghebbende op, in of boven de erfpachtsoppervlakte zodanige
werken te maken en te behouden, te vemieuwen of te wijzigen, welke hi] in het
openbaar belang noodzakelijk oordeelt, waarbij de ertpachter aanspraak heeft op
een billijke vergoeding of vermindering van de canon, vast te stellen door de
Directie.

Artikel 14.

Tussentijdse opzegging.

1. De Staat heeft het recht de overeenkomst tussentijds door opzegging te doen
eindigen voor het geheel of voor zodanig gedeelte van de in erfpacht uitgegeven
oppervlakte als hij verkiest, indien:

a. de erfpachter of een der mede^erfpachters in staat van faiUissement is ver-
klaard of surseance van betaling heeft verkregen.

b. de erfpachter een besluit tot ontbinding of tot liquidatie heeft genomen of
in feite wordt geliquideerd

c. de erfpachter de canon met birmen zes maanden na de verschijndag heeft
betaald of in andere opzichten naar het oordeel van de Directie zijn verplichtingen
na behoorUjk gedane waarschuwing, niet birmen de daarbij gestelde termijn ten
voile nakomt.

De beeindiging geschiedt ten minste drie maanden na opzegging.



2. De erfpachter kan in deze gevallen geen recht op enige schadeloosstelling
doen gelden.

3. In de hiervoor onder a en c van lid 1 bedoelde gevallen, zal bij aanwezigheid
van een hypotheekhouder opzegging evenwel niet geschieden, alvorens deze met
het voornemen daarfoe in kennis is gesteld en gedurende drie maanden gelegenheid
heeft gekregen aan de verplichtingen van de erfpachter in zijn plaats te voldoea
dan wel binnen die termijn aan de Directie heeft te kennen gegeven, dat hg tot
verkoop van het verbonden erfpachtsrecht ingevolge artikel 1223 van het Burgerlijk
Wetboek zal overgaan op door hem vast te stellen veilingsvoorwaarden, waarover
de Directie zal worden gehoord.

Artikel 15.

Oplevering van de oppervlakte bij het einde van het erfpachtsrecht.

1. Bij het eindigen van het erfpachtsrecht enkel door verloop van de erfpachts-
termijn wordt d e erfpachter, die uiterlijk een jaar te voren schriftelijk de wens
hiertoe te kennen heeft gegeven, in de gelegenheid gesteld de in erfpacht verkregen
oppervlakte andermaal in erfpacht te aanvaarden danwel, ter keuze van de Staat,
het erfpachtsperceel aan te kopen, een of ander tegen een canon of koopsom en op
voorwaarden als nader door de Directie worden vastgesteld, tenzij de Directie aan
het desbetreffende perceel een andere bestemming wil geven, terwijl het algemeen
belang — ter beoordeling van de Directie — deze bestemming vordert.

2. Wordt de erfpachtsoppervlakte niet andermaal in erfpacht uitgegeven dan
moet deze, behoudens het hiema bepaalde bij het eindigen van het erfpachtsrecht
desgewenst in de oorspronkelijke toestand, tot genoegen van de Directie worden
opgeleverd. Bij gebreke daarvan geschieden de nodige voorzieningen vanwege de
Directie op kosten van de erfpachter.

3. De erfpachter heeft geen aanspraak op vergoeding voor hetgeen door hem
aan de erfpachtsoppervlakte mocht zijn ten koste gelegd.

4. Indien de Staat bij het einde van het erfpachtsrecht de zich op de erfpachts
oppervlakte bevindende gebouwen, beplantingen of andere opstallen wenst over te
nemen, is de erfpachter niet bevoegd deze weg te nemen en zal de Staat daarvoor
een vergoeding betalen, vast te stellen door drie deskundigen, door partijen in
onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming, door de Kantonrechter,
bedoeld in artikel 4, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen.
Op het uit te betalen bedrag wordt in mindering gebracht al hetgeen aan de

Staat is verschuldigd. De vergoeding wordt door deskundigen bepaald op basis
van het bedrag, hetwelk de Staat voor de opstallen enz. zal kurmen bedingen bij
uitgifte aan een nieuwe gegadigde, die aan de van Staatswege te stellen eisen vol-
doet en rekening houdende met de kansen op een dergelijke uitgifte. De kosten
van de schatting worden door de Staat en de erfpachter gelijkelijk gedragen.

5. Indien het erfpachtsrecht met hypotheek bezwaard was, wordt de in het
vprige lid bedoelde vergoeding, na aftrek van de achterstallige bedragen van de
canon en de in lid 3 van artikel 2 genoemde boete aan de hypotheekhouder uit-
gekeerd tot het door de Directie vastgestelde bedrag, waarop de hypotheekhouder
recht zal hebben, indien het een verdeling gold van de koopprijs ingeval van ge-
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rechtelijke verkoop van het erfpachtsrecht, terwijl het overige bedrag der ver-
goeding aan de erfpachter wordt uitgekeerd na aftrek van hetgeen aan de Staat
met betrekking tot het erfpachtsrecht overigens nog verschitldigd is.

6. Indien echter het erfpachtsrecht eindigt door opzegging overeenkomstig
artikel 14 en een hypotheekhouder aanwezig is, houdt de Directie, indien de hypo-
theekhouder geen gebmik heeft gemaakt van zijn recht, bedoeld in artikel 14, lid. 3,
binnes zes maanden na de dag, waartegen is opgezegd, een openbare verkoping
volgens plaatseUjk gebruik en onder de gebruikelijke veilingsvoorwaarden van de
rechten, welke de gewezen erfpachter kan doen gelden met betrekking tot de op-
stallen — tot opruiming waarvan de erfpachter, onverminderd het bepaalde in lid 8
hiema genoemd, ook dan niet bevoegd is — welke verkoping alsdan- tevens een
nieuwe uitgifte in erfpacht zal omvatten aan de koper, eindigende op het krachtens
de oorspronkelijke uitgifte daarvoor geldende tijdstip en ook overigens overeen
komstig de daarvoor geldende voorwaarden.

De opbrengst van deze verkoping wordt, na aftrek van de achterstalhge be-
dragen van de canon en van de in artikel 2, lid 3, genoemde boete aan de
'hypotheekhouder uitgekeerd tot het door de Directie vastgestelde bedrag waarop
de hypotheekhouder recht zou hebben indien het een verdeling gold van de koop-
prijs in geval van gerechtelijke verkoop van het erfpachtsrecht, terwijl het daarna
overblijvend gedeelte van de opbrengst aan de erfpachter, wiens erfpachtsrecht
geeindigd is, uitgekeerd wordt na aftrek van hetgeen aan de Staat met betrekking
tot dat recht overigens nog verschuldigd is en van de te haren laste komende
kosten van de openbare verkoping.

7. Generlei uitkering als in dit artikel bedoeld, heeft plaats zolang niet de grond
met opstallen geheel ter vrije beschikking van de Staat of van de koper is gesteld.

8. Indien bij de verkoping geen bod wordt gedaan, is de Staat tot generlei
uitkering verplicht en behoudt hij op de erfpachter een onmiddellijk opeisbare
vondering van al wat krachtens dit artikel op de opbrengst zou zijn ingehouden,
terwijl de Directie de in het tweede lid van dit artikel aan haar toegekende bevoegd-
heden weder ten voile kan uitoefenen.

Artikel 16.

Betaling erfpachtscanon in geval van tussentijdse beeindiging van erfpachtrecht.

1. Bij beeindiging van het erfpachtsrecht door opzegging zijn over het lopende
erfpachtsjaar, zoveel twaalfde delen van de canon verschuldigd, als er dan maan
den van dat jaar geheel of gedeeltelijk zijn verstreken, mits op dat tijdstip het
terrein overeenkomsHg artikel 15 is opgeleverd; indien de opzegging betrekking
heeft op een gedeelte van de erfpachtsoppervlakte zal de jaarlijkse canon naar
evenredigheid, door de Directie te bepalen, worden verminderd en zal over de
canon van het lopende erfpachtsjaar een vermindering worden toegestaan, te be-
rekenen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven.

2 Indien de erfpacht wordt opgezegd in de onder lid 1, sub c van artikel 14
bedoelde gevallen, moet de canon over het lopen& erfpachtsjaar ten voile worden
voldaan.



3. Indien de canon reeds vooruit is betaald, wordt teruggegeven, hetgeen met
inachtneming van het hiervoor bepaalde blijkt teveel te zijn betaald.

4. In ieder geval van beeindiging der erfpacht is hetgeen verschuldigd is,
terstond opeisbaar.

Artikel 17.

Toezicht.

1. De Directie en de door haar schriftelijk aan te wijzen personen hebben
te alien tijde vrije toegang tot de in erfpacht uitgegeven oppervlakte en tot de
eventueel daarop staande gebouwen of andere opstallen.

2. De erfpachter is tegenover de Staat aansprakelijk voor de naleving van alle
door het toezichthebbende personeel gegeven voorschriften en aanwijzingea

Artikel 18.

Opzegging, aanzeggingen, mededelingen enz.

1. Alle opzeggingen, aanzeggingen en mededelingen vanwege de Staat kurmen
rechtsgeldig geschieden door de Directie bij een aangetekend verzonden brief.
De Directie stelt de hypotheekhouder in kennis van zodanige aangetekend ver

zonden brief door middel van toezending van een afschrift daarvan.

2. Alle mededelingen aan de hypotheekhouder geschieden aan diens in de
hypotheekakte opgenomen adres, zolang de hypotheekhouder geen ander adres
heeft opgegeven.

3. Zowel de hypotheekhouder als de erfpachter zijn verplicht aan de Directie
kermis te geven van het eindigen van het op het erfpachtsrecht gevestigde hypo-
theekrecht.

Artikel 19.

Hoofdelijke aansprakelijkheid.

De erfpachters of hun rechtverkrijgenden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen, uit deze overeenkomst voortvloeiende.

Artikel 20.

Overlijden van de erfpachter.

1. Waimeer -de erfpachter of een der mede-erfpachters gedurende de loop van
de erfpachtsovereenkomst mocht overlijden, zijn zijn rechtverkrijgenden, alsmede
zijn mede-erfpachters verplicht daarvan binnen een maand schriftelijk mededeling
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aan de Directie te doen. Tevens dienen zij mede te delen, op wie het erfpachts-
recht is overgegaan, zulks desgevorderd onder overlegging van een notariele
verklaring.

2. De Directie is bevoegd de door haar verleende toestemming tot het uit-
oefenen van een nering of bedrijf na overlijden van de erfpachter of een der erf-
pachters ui te trekken, indien zij bezwaar heeft tegen degeen of degenen, op vk-ie
het erfpachtsrecht blijkt te zijn overgegaan, zonder dat door deze intrekking het
erfpachtsrecht zelf een einde neemt.

Artikel 21.

Boeten.

1. Wegens het niet voldoen aan enige verplichting, de erfpachter opgelegd bij
of krachtens artikel 2, lid 5. artikel 7, 10, 12, 15, lid 4, 17 en 20 der algemene
voorwaarden of aan enige verplichting hem opgelegd bij of krachtens de bijzondere
voorwaarden, is de Directie tievoegd hem een boete op te leggen tot een maximum
van tiemaal het bedrag van de jaarlijkse canon, onverminderd haar bevoegdheid
tot opzegging van het erfpachtsrecht.

2. Wanneer een met artikel 11 strijdige toestand voortduurt na het tijdstip,
waarop de Directie een herhaalde schriftelijke waarschuwing tot de erfpachter
heeft gericht, wordt van dit tijdsHp af een boete verbeurd ten bedrage van een
tiende gedeelte van de jaarlijkse erfpachtscanon met een minimum van f 50,-
voor elke dag, dat de overtreding voortduurt.

Artikel 22.

Ingebrekestelling.

Voorzover in de erfpachtsvoorwaarden een termijn is gesteld of naar een termijn
wordt verwezen, zal de erfpachter door het enkel verloop van de termijn in
gebreke zijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist wordt.

Artikel 23.

Overschrijving en kosten der akte.

1. De overschrijving van de akte in de openbare registers zal geschieden door
de zorg van de Directie.

2. Nadat de akte in de openbare registers is overgeschreven. wordt een exem-
plaar daarvan door de Directie aan de erfpachter uitgereikt tegen betaling van
de kosten.

11



3. De kosten van de akte en van de aangehechte tekening, alsmede die op
haar uitvoering vallende, komen ten laste van de erfpachter en moeten door hem
binnen veertien dagen na opgave worden betaald ten kantore van de in artikel 2
genoemde ambtenaar.

Artikel 24.

Domicilie.

Voor de ten uitvoerlegging der voorwaarden kiezen de partijen domicilie ten
kantore derDirectie,

Aldus vastgesteld door de Minister van Financien bij besluit van 18 juni 1948,
afdeling Domeinen nr. 186 en gewijzigd bij Zijn besluiten van 20 September 1952
en 9 oktober 1952, afdeling Domeinen, resp. nr 80 en 147.

12



22.

Aan

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

1020068000

Leiystad,

30 oktober 2008

onderu/erp

canonherzienina

Geachte heer^^^|,

Tot op heden ontving ik nog geen antwoord van u, op mijn brief van
10 September 2008, kenmerk 1020065278, kenmerk 1020066802, waarin u een
voorstel werd gedaan betreffende de herziening van de canon per 1 januari 2009.

Tevens heb ik in mijn brief van 8 oktober2008, kenmerk 1020066802, u ook verzocht
de akten van canonherziening terug te sturen.
Op 17 September 2008 is u ook telefonisch door de heer|
akten op te sturen.

Iverzocht deze

De milieu- en saneringsrapporten van Waterkant 19 heb ik inmiddels wel ontvangen.

Ik verzoek u alsnog akkoord te gaan met het door mij gedane voorstel tot
canonherziening. In dat geval ontvang ik graag beide exemplaren van bijgevoegde
akte voor 12 november 2008, door u ondertekend, terug.

Ook indien u niet instemt met mijn voorstel verneem ik dit graag voor
12 november 2008 van u. In dat geval zai ik u een voorstel doen voor aanwijzing van
drie deskundigen overeenkomstig het bepaalde in de erfpachtvoorwaarden.

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Vastgoedbeheer
van de Regionale directie Domeinen IJsselmeerpolders
voor deze

Inlichtin^en: mevr-



23.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

Urgentie:

l@polciernotaris.nl >
maandag 24 September 2018 13:55
Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: FW: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te
8307 AB Ens

uittrekseLkadastrale_kaart_8307AB19_10-07-2018J 7-02-51 {1)(1).pdf

Floog

Geachte heer/mevrouw,

In verband met de afwezigheid van de heer|
Graag verneem Ik spoedig van u.

verwijs ik u naar de onderstaande mails.

Met vriendelijke groet.

notarisklerk

Woensdog afwezig.

notarissen ' estate planners

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157
www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkhelds-verzekering In voorkomend geval de
notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van
Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan
de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Pekel en Klein Notarissen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch
voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual
or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.
Pekel en Klein Notarissen are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor
for any delay in its receipt.



Van:H||||^|@poldernotaris.ni|
Verzonden: 24-09-2018 13:51

Aa n: @ rij ksoverheid. n I

Onderwerp: FW: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Goedemiddag |
Kun jij aangeven wanneer ik een reactie op onderstaande mail mag verwachten en welke afdeling of
persoon dezaak in behandeling heeft?
De heer^^^l wil graag de zaak afhandelen echter we hebben nog geen reactie/toestemming
ontvangen.

De aankoop van de bloot eigendom van de erfpachtrechten heeft de voorkeur van de heer|^H|||. Met
welke afdeling of persoon dient hij hiervoor contact op te nemen (graag een naam,telefoonnummer en
mailadres), aangezien bet hem thans nog niet is gelukt om iemand aan de telefoon te krijgen.
Verneem graag van je.

Met vriendelijke groet.

notarisklerk

Woemdag afwezig.

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelljkhelds-verzekering In voorkomend geval
de notaris aanspraak op ultkering geeft. Op de aansprakelijkheid zljn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bIj de notaris en de KNB.

Disclaimer

De Informatle verzonden met dit E-mall berlcht Is ultslultend bestemd voor de geadresseerde. Gebrulk van deze Informatle door anderen
dan de geadresseerde Is verboden. Openbaarmaking, vermenlgvuldlging, versprelding en/of verstrekking van deze Informatle aan derden
Is nIet toegestaan. Pekel en Klein Notarlssen staan nIet In voor de julste en volledlge overbrenging van de Inhoud van een verzonden E-
mall, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The Information contained In this communication Is confidential and may be legally privileged. It Is Intended solely for the use of the
Individual or entity to whom It Is addressed and others authorised to receive It. If you are not the Intended recipient you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action In reliance on the contents of this Information Is strictly prohibited
and may be unlawful. Pekel en Klein Notarlssen are neither liable for the proper and complete transmission of the Information contained
In this communication nor for any delay In Its receipt.

Van:^m@po!demotaris.ni|
Verzonden: 03-08-2018 12:12



Aan: ̂^^^^m||@rijksoverheid.nl
Onderwerp: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Geachte heerl
Hierbij bericht zijn twee erfpachtsrechten kadastraal
bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135 heeft verkocht aan|^m|||

De notariele overdracht zai plaatsvinden op vrijdag 24 augustus

aanstaande.

Verkoper en koper zijn overeengekomen om een erfdienstbaarheid van overpad te vestigen t.i.v.

het genoemde erfpachtsperceel met het kadastrale nummer 48 en t.b.v. bet achterliggende

perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummer 190 (in vol eigendom bij

Namens verkoper vraag ik u toestemming, conform artikel 7 van de toepasselijke

erfpachtsvoorwaarden, voor gemelde overdracht en het vestigen van voormelde

erfdienstbaarheid.

Graag verneem ik van u voor 24 augustus aanstaande. Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan

verneem ik die graag van u.

Met vriendelijke groet.

notarisklerk

Woensdag afwezig.

VanaflO augustus aanstaande ben ik voor 3 weken op vakantie. Dit dossier wordt overgenoiven

door notaris mr. HIH poldernotaris.nl).

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris Is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelljkhelds-verzekering In voorkomend

geval de notaris aanspraak op ultkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd

bIj de Kamers van Koophandel en de griffles van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bIj de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatle verzonden met dIt E-mail berlcht Is ultslultend bestemd voor de geadresseerde. Gebrulk van deze Informatle door
anderen dan de geadresseerde Is verboden. Openbaarmaking, vermenlgvuldlging, versprelding en/of verstrekking van deze

Informatle aan derden Is niet toegestaan. Pekel en Klein Notarlssen staan niet In voor de julste en volledlge overbrenging van de

Inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The Information contained In this communication Is confidential and may be legally privileged. It Is Intended solely for the use of the
individual or entity to whom It Is addressed and others authorised to receive It. If you are not the Intended recipient you are hereby

notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action In reliance on the contents of this Information Is strictly

prohibited and may be unlawful. Pekel en Klein Notarlssen are neither liable for the proper and complete transmission of the

information contained In this communication nor for any delay In Its receipt.



24.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

dinsdaq 23 oktober 2018 15:21

FW: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB
Ens

Ha

Je

H, in reactle op jouw vraag van 16-10 (zie hieronder) heb Ik onderstaand antwoord van]
t dus het best even contact opnemen met I

gekregen.
In Zwolle.

heeft vandaag toevallig ook een aankoopverzoek m.b.t. erfpachtgronden in de Usselmeerpolders
ontvangen. Pit verzoek heeft betrekking op verschillende dossiers waarvan er twee bij jou in behandeling zijn. Ze
heeft er a! met^^| over gesproken. Ze gaat hem e.e.a. doorsturen en zai jou in cc meenemen.

Groet,

Van: I
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 14:16
Aan: I
CC:]
Onderwerp: Kb; verzoek aankoop RVB-gronc

en ik zijn de landelijke beheerders van de Postbus RVB Overtollig. We sturen de
overtoliigstellingen door naar de direetie P&P. De directie P&P voert de Rijksrealloeatie uit en neemt
vervolgens een afstootbesluit.
Afgelopen periode was de discussie wie bevoegd is om RVB-gronden overtollig te stellen. De afspraak is
gemaakt dat RVB-gronden overtollig worden gesteld door het seetiehoofd Verkoop in wiens seetie de grond
is gelegen. In dit geval dus^^^^^^H. seetiehoofd Verkoop Noord&Oost.

Afgelopen maanden hebben wij al meerder verzoeken ontvangen van erfpachters om grondenaantelw
Deze zijn, voor zover de gronden zijn gelegen in de Noordoostpolder, behandeld door^^^^^^m. Ik
wil dan ook voorstellen om de mail door te sturen naar^m met het verzoek of hij deze in behandeling
wil nemen.

Met vriendelijke groet,

Senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Afdeling Verkoop
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 | 5038 CB j Tilburg
Postbus 16700 12500 BS j Den Haag

iiRiiksoverheid.nl
www.riiksvastQoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.
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Van: |
VerzondenTdinsdag 16 oktober 2018 15:44
Aan:

Ondeme^^E: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Zaaknummer 107002034

Pas vandaag heb ik contact opgenomen met Mw. van Pekel en Klein notarissen. Ik heb met haar
afgesproken dat ik in de ioop van volgende week haar (per maii) zai bevestigen wie concreet de
verzoeken van erfpachter gaat be- en/of afhandelen.

Op zich is de kwestie eenvoudig. De voorkeur van erfpachter gaat uit naar aankoop v/h bioot
eigendom met betrekking tot de verpachte perceien. Ais dat niet mogeiijk is dan wordt toestemming
gevraagd met de overdracht van het recht van erfpacht op de perceien. Compiicerende factor bij de
iaatste optie is dat er een erfdienstbaarheid van overpad op het perceei, kad. bekend Noordoostpoider
sectie CZ 48 moet worden gevestigd (om het achteriiggende perceei - dat in volie eigendom van
erfpachter is - biijvend te kunnen ontsiuiten/bereiken).

11.1

Kun jij mij begin komende week aangeven of en naar wie (van sectie Verkoop) ik mw. kan
(door)verwijzen? Zij vroeg mij in ieder gevai om dit dan aan haar per mail te (iaten) bevestigen zodat
zij erfpachter/verkoper kan informeren over de inhoud ais over de verdere contactgegevens van het
RVB.

Aivast bedankt voor je reactie.

Gr.m

Senior medewerker sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rij ksvastgoed bed r ijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spooriaan 175 | 5038 CB | Tiiburg
Postbus 16700 1 2500 BS | Den Haag

Let op: op maandagmiddag werk ik niet.

(51 riiksoverheid.nl

http: //www. ri 1 ksva sto oed bed ri if. n i

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking
met, en met oog voor de omgeving.

Van:

Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 8:08
Aan: |
CC:



Onderwerp: FW: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens
Urgentie: Hoog

Ha||.

Verzoek heeft ons voor zover ik kan nagaan niet eerder bereikt.

Zou jij er eens naar willen kijken? Betreft IGG 107002034.

Dank en groet,

Van: [mailto:B|||H@poldernotaris.nl]
VerzJiaen^in^ag 2 oktoBe^OlB 15:55

Ondewerp^w; [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens
Urgentie: Hoog

Geachte hee

De werkzaam bij Rijksvastgoedbedrijf in Zwolle heeft mij vandaag bericht dat
onderstaande mail op 8 augustus jongstleden aan u is doorgemaild/gespeeld. vandaar dat ik mij tot u richt.

De heerjl^^^ van (zie onderstaande mail) heeft aangegeven bij
voorkeur de bloot eigendom van de twee erfpachtrechten te willen aankopen in plaats van de
erfpachtrechten te verkopen. Graag verneem ik van u op korte termijn of dit mogelijk is.

Mocht de aankoop van de bloot eigendom van de twee erfpachtrechten niet mogelijk zijn dan ontvang ik
graag zo spoedig mogelijk een reactie op onderstaande mail.

Heeft u vragen of wenst u een toelichting dan verneem ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet.

notarisklerk

Woemdag ajwezig.

Met vriendelijke groet,

notarisklerk

Woensdag afwezig.



notarissen ' estate planners

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelljkhelds-verzekering In voorkomend geval de

notarls aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bi] de Kamers van

Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteioos verkrijgbaar bi] de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsiuitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan

de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuidiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Pekel en Klein Notarissen staan niet in voor de Juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch

voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual

or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. if you are not the intended recipient you are hereby notified that any

disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information Is strictly prohibited and may be unlawful.
Pekel en Klein Notarissen are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor

for any delay in its receipt.

Van:^^^|@po!dernotaris.nl
Verzonden: 03-08-2018 12:12

Aan:^^|[|||^^^|@rijksoverheid.nl
Onderwerp: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Geachte heerl I, beste

Hierbij bericht Ik u dat||^^^^^^^^U|||||||[H||||||^| zijn twee erfpachtsrechten kadastraal
bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135 heeft verkocht aan

De notariele overdracht zai plaatsvinden op vrijdag 24 augustus aanstaande.

Verkoper en koper zijn overeengekomen om een erfdienstbaarheid van overpad te vestigen t.l.v. het

genoemde erfpachtsperceel met het kadastrale nummer 48 en t.b.v. het achterliggende perceel

kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummer 190 (in vol eigendom bijj^H

Namens verkoper vraag ik u toestemming, conform artikel 7 van de toepasselijke

erfpachtsvoorwaarden, voor gemelde overdracht en het vestigen van voormelde erfdienstbaarheid.



Graag verneem ik van u voor 24 augustus aanstaande. Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan verneem
ik die graag van u.

•

Met vriendelijke groet, v|J|h

notorisklerk

Woensdag afwezig.

Vanaf 10 augustus aanstaande ben ik voor 3 weken op vakantie. Dit dossier wordt overgenomen door
notaris mr.W^^M ll/l^^(S)poldernotaris.nl).

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157
www.poldernotaris.nl
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Individual or entity to whom It Is addressed and others authorised to receive It. If you are not the Intended recipient you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action In reliance on the contents of this Information Is strictly prohibited
and may be unlawful. Pekel en Klein Notarlssen are neither liable for the proper and complete transmission of the Information contained
in this communication nor for any delay In Its receipt.



25.

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

woensdaq 21 auqustus 2019 14:44

RE / advies erfpacht (uw zaaknummen 105009451)

Vandaag had ik een telefonische afspraak met de advocaat van|
te komen.

op mogelijk tot een opiossing

11.1

advocaat geeft aan dat dit voor

Echter de

geen opiossing is. De advocaat blijft bij het"standpunt dat er
mogelijkheden zijn om het bloot-eigendom onderhands te verkopen PHIverteld hij
geen concrete argumenten waarom hij dit vind. Het enlge argument welk^i^enoem^^^ deouurman het
enkele jaren wel heeft kunnen kopen, oftewel het gelljkheldsbeginsel.

Ik heb specifiek gevraagd waarom perse het bloot-eigendom wil kopen. |

n het niet eens zijn met elkaar.blijveConclusie we

11.1

11.1

Met vriendelijke greet,

rojectleider Verkoop

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Blnneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 1 9401 JS | Assen
Postbus 15700 I 2500 BS | Den Haag

I (ariiksoverheid.nl
www.n1ksvastaoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.

Van: I
Verzonden: woensdag 31 juli 2019 15:06

Aan: I

OnderwerpTRE^p^^^^^^^^^l / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)

Ha^B,

Dank voor het gedetailleerde overzicht. Ik zet een korte afspraak met|
onze verdere strategie kunnen bespreken.

in de agenda voor maandag, zodat we

Gr.



Van: ̂^^[^J^^J^^^J(5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 31 juli 2019 12:26
Aan:J^^^[^^^^^M^^^^J(5)riiksoverheid.nl>
CC: BII^^^^^^^^^^^^^J(S)riiksoverheid.nl>:

l(S)Riiksoverheid.nl>

OnderwerpTRET^^^^^^fl^l / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)

^riiksoverheid.nl>;|

Zoals telefonisch besproken ben ik inhoudelijk nog even in het dossier|

Het huidige verzoek lijkt, voor zover ik heb kunnen achterhalen, sinds oktobe^^^i^
heb daarover noa wat correspondentie gevonden, weike

gedoken.

behandeling te:ons

van deaan voor de inwerkin tredinI een poging zijn gedaan on^o^anl^
nroerende zaken riik 2017.

over teErzou door]
Reoeiinq Be eer

2.

11.1

11.1

11.1

In de briet van de advocaat wordt gerefereerd aan gesprekkeTT met dhr. van ̂ e
TecHtsvoorganger van) het RVB uit 2005. Daarover heb ik niets kunnen vinden, maar uitgaand^an de notitie
is later, in 2009, nog gesproken over een verkoop tegen een prijs van^Or^ei^(per m2 neem ik aan). Ik heb
niets kunnen vinden over meer recente aanbiedingen onzerzijds.l

11.1

izou de Regeling Beheer niet van ons ter kennisgeving hebben ontvangen.mi heeft op 6 maartjl.
een mail gestuurd aar^B||H|B^ziqgom^et als bijiage de Regelin^Di^as het^nanadres vanF
in 2017, maareind 201^^TTailulhr7(||^Bvanhete-mailadres^H^^B^^

heeft?di^anTi^«

Menie^erser

4.

5.

oep op het gelijkheidsbeginsel wordt een vergelijking getrokken met het aanbo^at 7 jaar
geleden aan de buurman is gedaan. De advocaat stelt dat dit dezelfde periode is dat^HI probeerde over
te gaan tot aankoop. Daarover zie ik niets in de dossiers, en het wordt ook niet verde^nd^ouwd door de
advocaat met bewijzen/correspondentie tussen 2009 en 2018. Het eerdergenoemde aanbod uit 2009 komt
wel overeen met het aanbod aan deze buurman (ook 50 euro per m2), maar dat aanbod is dus niet door dhr.Rgeaccepteerd.

)caat vraagt om de erfpachtsvoorwaarden uit 1952. Ik heb deze opgezocht en bijgevoegd. Die kunnen
we natuurlijk verstrekken.
De advocaat vraagt zich af welk beleidsdoel gediend is met instandhouding erfpacht.)

11.1

6. Er wordt gesproken over de omstahdigheid dat het bedrijf is gevestigd op meerdere percelen en dat daardoor
een 'lappendeken' is ontstaan van grond die in erfpacht is uitgegeven en grond die in eigendom is van de
erfpachter zelf. adres Waterkant 19 bestaat uit :^<ad^rale 11.1
percelen. 2 daarvar^yrnr^looragenoorrwar^^taat en in erfpacht uitgegeven aan <^hr.p^H. 1
perceel (relatief een klein deel) is eigendom van de erfpachter zelf. Ik heb een pdf van de situatie bijgevoegd.
Dit is overigens ook geen nieuwe situatie, de erfpachtsituatie bestaat al ongeveei^^a^

7. Als laatste wordt een beroep gedaan op klemmende persoonlijke belangen.

artit toestemminet e tsrecmoet voor over t van verienenettaa acrac

svoorwaardenac

11.1

11.1



en/ofVolaende week op qrond van deze intormatie even samen met

11.1

bespreken wat te doen?|^^^__
|. Indien gewenst kunnen 11-1

we ook een gesprek met de advocaat/de erfpachter plannen cm e.e.a. door te spreken.

Met vriendelijke groet,

senior Medewerker Vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop Sectie 2
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

^J^^^^girliksoverheld.nl

www.rl1ksoverheld.nl

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met cog voor de omgeving.

Van: J^^^^^[^^^^^[^^^J(S'riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 22 juli 2019 09:43

Aan: B^^^^^^BI^^^^^B^^^[^^J(5)Riiksoverheid.nl>;
CC: Bi^^^^^^^^^^^^^Bi®riiksoverheid.nl>;

(ariiksoverheid.nl>

(ariiksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)

Ha_^
Dank voor de achtergrondlnformatie. Zie jij kans cm vandaag een kort briefje naar de advocaat eruit te doen,
waarin wij alleen laten weten de brief ontvangen te hebben en gezien de vakantleperlode lets meer tijd nodig te
hebben voor de beantwoording? Dam kunnen ̂ ^|en Ik er volgende week verder inhoudeiiik naar kijken.
Gr. I

Van:|
Verzonden: maandag 22 juli 2019 08:34

Aan:

ccJ
Onderwerp:RE / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)

Ter aanvuliing de voigende informatie naar aanleiding van onderstaande mail van^^|
De heer|m|| heeft in een brief van 1 September 1998 een voorstei tot canon herziening ontvangen, waarbij in
deze brief ook de mogeiijkheid is geboden het erfpachtrecht aan te kopen. Daar heeft hij geen gebruik van
gemaakt. (zie bijiage).
Bovendien kom ik een notitie tegen waaruit biijkt dat de heer^^^ inderdaad daarna te koop gevraagd met de
daaruit voigende overleggen, waarbij RVB hem een prijs heeft genoemd die hij op dat moment te hoog vond. ( zie
bijiage).
In de brief van de advocaat staat dat hij nooit heeft kunnen kopen, deze notitie kom ik nergens tegen in het
dossier. H'j heeft destijds kunnen aankopen, maar had toen de 11.1
financieie middelen niet biijkt uit het dossier.
Ik ben met vakantie tot en met 20 augustus 2019.
groeetjes

ledewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeiing Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ j Assen



Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

|(woensdag en donderddag)
IfariiksoN erheiJ.nl

riiksvastiiocclbedriif.ni

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:^^^^^^J|||^^J||^[(5)riiksoverheicl.nl>
Verzonden: donderdag 18 juli 2019 12:26

Aan: ̂B^^^^^^^^^^^BII^J(5)riiksoverheid.nl>
CC: |^^^^^^M^^^^^i^'"'i'<^soverheid.nl>: ̂̂ ^^^^^^^^J|^[(Sriiksoverheid.nl>: |

Onderwerp^w!^^^^^^HHH / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)

Bijgevoe^een brief die wij ontvingen van JagerKuiper advocaten in reactie op onze brief d.d. 6 juni 2019 over de
afWijzing van een verzoek tot koop bloot eigendom.
Omdat ik vanaf nu tot 29 juli afwezig ben, stuur ik hem jou even dooi^^
inhoudelijk zijn ■■ en ̂ Im hierbij betrokken en op de hoogte. m weet ook van de correspondentie tot dusver.
Mogelijk kun je mer tijdens mijn afwezigheid iets in betekenen.
Alvast bedankt!

Met vriendeiijke groet,

enior Medewerker Vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf Directie Transacties & Projecten
Afdeiing Verkoop Sectie 2
Brinkstraat 4 | 9401 HZ 1 Assen
Postbus 16169 1 2500 BD | Den Haag

|Ca)riiksoverheid.nl
www.rii^verheid.nl
Aanwezig op maandag t/m donderdag
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, In samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

|(S)iagerkuiper.nl>I JagerKuiper advocaten|
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 16:17

Aan: ̂^^^^^^^^^^^^B@riiksoverheid.nl>
Onderwerp^^^^^HH^^H / advies erfpacht (uw zaaknummer: 105009451)
Geachte heerj^^^f

verwijs ik u kortheidshalve naar de inhoud van de bijiage (bijiage).

Het origineel wordt u vandaag per post toegezonden.

Met vriendeiijke groet,

secretaresse

Aanwezig: dinsdag, woensdag.en donderdag.

IjjagerKuiper
Bevrijdingsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 60 8050 AB Hattem

Tel, (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

info@jagerkulper.nl www.jagerkuiper.nl

ingeschreven bij de KvK Dost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerdejn] en kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerdejn] en gebruik
door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. TenziJ uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht
of in enige bijiage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.



Op onze dienstverlening zijn onze aleemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op
uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.



26.

Van;

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

dinsdaq 13 auqustus 2019 17:26

RE: 10700203'^^^^^^^^^^H / ad vies erfpacht (Erfpachtvoorwaarden
bouwgrond juni 1948 gewijzigd okt 1952.pdf)

Vandaag heb Ik enkele vragen van|m telefonisch beantwoord. Indirect ook de hieronder gestelde
vraag voor andere mogelijkheden o^^ossingen. In artikel 7 van de bijgevoegde erfpachtvoorwaarden
staat met zoveel woorden dat het erfpachtrecht niet zonder toestemming van de Staat mag worden
vervreemd of bezwaard.

11.1

Omdat de vraag van^^ in een andere situatie eerder vandaag ook al aan mij werd gesteld
(verzoeken tot aankoop bloot eigendom van bouwgrond in de Noordoostpolder) I

11.1

11.1

11.1

11.1

bij nagenoeg alle herzieningscorrespondentie werd de mogeiijkheid tot aankoop van het bloot
eigendom uitdrukkelijk opgenomen (en/of herhaald). (In een aantal akten zie ik zelfs een bepaling die
juist de zittende erfpachter een extra preferentie geeft op verlenging dan we! op aankoop tot het bloot
eigendom na afloop van het recht van erfpacht (en dan moet je denk aan een looptijd van 50 en/of
ICQ jaar.) 11.1

11.1

11.1



11.1

Wij hebben bet geregeld over de Regeling (gehad). Bij mijn weten heb ik jou deze argumenten nog
niet (eerder) aangeleverd. Graag verneem ik of jij er lets mee kunt voor wat betreft de eventuele
aanpassing en/of toevoeging van overgangsbepalingen van/bij de Regeling.

Kun jij hier iets mee richting de werkgroep?

Alvast bedankt voor je eventuele reactie.

Gr.m

Senior medewerker sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rij ksvastgoed bed r ijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 | 5038 CB | Tilburg
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

Let op: op maandagmiddag werk ik niet.

(ariiksoverheid.nl

http:/Mwvtf. riiksvastaoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking
met, en met oog voor (ie omgeving.

Van:

Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 14:30

Aan:l
Onderwerp: FW: 1070020341
gewijzigd okt 1952.pdf)

/ advies erfpacht (Erfpachtvoorwaarden bouw/grond Juni 1948

Dit dossier staat op jouw naam (status HT). Wil jij de vraag van I beantwoorden?

sinds 20 juni ben ik geen waarnemer meer in Tilburg. Op die datum is|
sectiehoofd geworden.

Met vriendelijke groet,

daar namelijk

Van:^[^^^^^^^^^[^^^|(S'riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 10:11

Aan: ̂^^^^^^B^^^^^^^B|(S)Riiksoverheid.nl>
r(a)riiksoverheid.nl>:r

|(5)Riiksoverheid.nl>
Onderwerp: 107002034 / advies erfpacht (Erfpachtvoorwaarden bouwgrond juni 1948
gewijzigd okt 1952.pdf)

CC l(Sriiksoverheid.nl>:l



Beste^^^,

Wij als afdeling verkoop hebben een verzoek ontvangen van het bedrijf|H||||H[m|^^| tot aankopen van het
blooteigendom van het object gelegen Waterkant 19 in Ens. Wij hebben dit verzoek afgewezen i.v.m. met onze
verkoopregels die ons de beperking opiegt om onderhands tot een overeenkomst te komen. 11.1

Wij zijn op dit moment aan het verzanden in een brievenwisseling met een advocaat die is ingeschakeld door
Ik ben nu aan het onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn of opiossingen.

Met eerste vraag is of dit klopt? Zo ja, tot wie kan het
Dedrijf zich richten voor dit verzoek? De tweede vraag is of er geen beperkingen zijn voor jullie afdeling om dit
dan openbaar te moeten aanbieden?

Alvast bedankt!

IGG 107002034

Met vriendelijke greet.

11.1

11.1

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rljksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 JS | Assen
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

I (cLriiksoverheld.nl
www.riiksvastaoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.

\/anj^^^^^^J^^^^^J^^[iS)riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 5 augustus 2019 15:25
Aan:^^^^^^J[^^^J||^[(S)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: E-mailen - Erfpachtvoorwaarden bouwgrond juni 1948 gew/ijzigd okt 1952.pdf



27.

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

maandaq 2 September 2019 13:34

RE: 0ns dossier 2019.1267; |
1020236162/zaaknr.: 105009451

/ advies erfpacht, uw referentie

Excuses,

Ik had de eerdere mail nog niet gezien.
Ik ga onderstaande mall zoal^^^| heeft voorgesteldj sturen.

Greet,

Van:

Verzonden: maandag 2 September 2019 11:15

Aan:

CC:

Onderwerp: RE: 0ns dossier 2019.1

105009451

1267 / advies erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:

Hoi

In vervolg op onderstaande:

Graag hoor ik of je je kunt vinden in onderstaande reactie aan|
verzenden. of zai ik hem versturen (al dan niet namens jou)?

1. Wil je de e-mail vanuit jouw e-mail zelf

11.1

Alvast bedankt voor je reactie!

11.1

Met vriendelijke groet,



enior Medewerker Vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop Sectie 2
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

lcairiiksoverheid.nl

www.riiksoverheid.ni

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Van:^^^^^^^^^^^^^J|m(5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 15:57

Onderwerp: RE: 0ns dossier 2019.1267; erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:
105009451

@riiksoverheid.nl>:

11.1

\/an:^^^^[[^^^^^^^^^[^^^^J(5)Riiksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 08:10

Aan:^^^^B^^^^^^^^^M@riiksoverheid4Tl>^^^^B^^^^^B^^^[@riiksoverheld.nl>:
^^^^^^^^^^^^M@riiksoverheid.nl>J|Bl|||B^^B^^^^^^J@riil^verheid.nl>
Onderwerp: RE: 0ns dossier 2019.1267; / advies erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:
105009451

In 1998 (brief 1 September) heeftm^l een brief canonherzlening ontvangen met de mogelijkheid tot koop. Er
heeft toen een canonherziening plaats gevonden en^^^| heeft geen gebruik gemaakt van aanbod koop. (zie
bijiage).
Inderdaad m[| in 2009 zit dus wel een officiele brief van met de vraag of hij de blote eigendom kan
aankopen. Er zit geen brief in het dossier waarbij een schrirtelijl^anbod is gedaan. Dit is waarschijnlijk gebeurt
omdat^m een indicatie wilde weten over de prijs. Gebruikelijk is dan om eerst in gesprek te gaan, daarvan
zijn dus deze 2 telefoonnotities over de mogelijk aankoop en het voorstel voor de verkoopprijs per m^.

11.1

greotjes

ledewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binneniandse Zaken en Konlnkrijksrelatles
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

(woensdag en donderddag)
6



I Jriiksoverheid.nl
imp .. .. A rnksvastiioedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:^^^^J^J^^J^^^J(S)riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:15

Aam^^^^^^^^BM|||^^[@riik50verheid.nl>|
^^^^^^^^^^H@7iJksoyerheidjil>;
Onderwerp: RE: 0ns dossier 2019.1267;

105009451

(Sriiksoverheid.nl>:^^^J
(a)Riiksoverheid.nl>

/ advies erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:

Deze ochtend verstuurd zeals besproken!

Met vrlendelijke greet,

rojectleider Verkoop

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Minlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 JS j Assen
Postbus 16700 I 2500 BS j Den Haag

SiriiKsoverheld.nl

7astaoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.

Van:^^^^^^^^^^^^^J|(S)riiksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:12

Aan:^^^^^B^^^^^^^^BB(5)riiksoverheid.n
|@rliksoverheid.nl>

Onderwerp; FW: 0ns dossier 2019.1267

zaaknr.: 105009451

ti5)riiksoverheid.nl>:B

(a)Riiksoverheid.nl>

advies erfpacht, uw referentie 1020236162 /

Hoi alien,

Bijgevoegd alweer de reactie van JagerKuiper advocaten inzakej

indien dit nog niet is gebeurd, wil jij de erfpachtsvoorwaarden nog doorsturen aanl l@iaaerkuiper.nl?

De documentatie over ons aanbod in 2009 is een gespreksversia

11.1

11.1

11.1



Ook op de overige argumenten in de brief wordt niet gereageerd en eveneens wordt niet gereageerd op het voorstel
om i.p.v het bloot eigendom het erfpachtsrecht over te dragen en w/aarom daarmee de belangen niet voldoende
geborgd zouden worden.

11.1

hoe willen jullie hier mee omgaan?

Met vriendelijke groet,

enior Medewerker Vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop Sectie 2
Brinkstraat 4 | 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD 1 Den Haag

l@ri1ksoverheid.nl

www.riiksoverheid.nl

Aanwezig op maandag t/m donderdag

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met cog voor de omgeving.

JaeerKuioer advocaten^^[(Siagerkuiper.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 12:04

Aan:BB^^^^BI^^^^BI^niksoverhej^nl>
Onderwerp: 0ns dossier 2019.1267; / advies erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:
105009451

Geachte heerl

Namens de heerl

aan u is verzonden.

doe ik u bijgaand toekomen een afschrift van ons schrijven weike tevens per gelijke post

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet.

secretaresse

Aanwezig op maandag, waensdag en vrijdag

^JagerKuiper
A n y M n

Bevrijdingsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 80 8050 AB Hattem

Tel. (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

lnfo@jagerkulper.nl wvvw.jagerkuiper.nl

ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900



De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitslultend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlljke of vertrouwelijke informatie
bevatten, besctiermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze Informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door tien die niet
gerectitigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerectitigd bent tot kennisneming, is
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocfit dit
bericfit terug te sturen en bet origineel te vemietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit berictit of in enige bijiage opgenomen
verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn onze alaemene voorwaarden van toepassing, w/aarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op
uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

donderdag 29 november 2018 11:36

Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: erfpacht te verkrijgen in eigendom.

Graag onderstaande mall a! ipo inboeken behoort bij vvr 105009451 op naam van I

"ledewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T^^^^m(woensdag t/m vrijdag)

iM'riiksoverheid.nl
! ..ivastgoedbedrii f. nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met cog voor de omgeving.

Van: ̂■^^^^^^^^^^^HH(g)outlook.com]
Verzonoen^insaa^^TOvempe^O 18 20:49
Aan:
Onderaerp^rTpacnn^erxrijgen in eigendom.

Geachte mevrouw^^^J Hierbij doe ik een verzoek aan rijksoverheid om de erfpachtvan^ percelen CZ nummers
48 enl35 te Ens waterkant 19 8307 AB in blote eigendom overte nemen .Ik ben^^^^^^[ huidige eigenaar van

dus huidige erfpachter|
in afwachting op een positief antwoord. Vriendelijke groeten|

Correspondence adresl
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Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum:

Bijiagen:

Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: / erfpacht [uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]

woensdag 1 mei 2019 08:56:38

imaaeOOl.Qif

brief riiksvastaoed.Ddf

s.v.p. inboeken als Ipo, dossiernr. VVR 105009451

JagerKuiper advocaten

Verzonden: dinsdag 30 april 2019 17:40

Onderwerp: FW:^m| / erfpacht [uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]
Geachte mevrouw^^^,
l.v.m. de afwezigheid van mevrou\\^^m[ t/m 8 mei zend Ik u onderstaand e-mallbericht met
bijiage.

Met vriendelijke groet,

secretaresse

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag.

cid:image001.gif@01D413D6.D0232400

m

ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of

vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan

de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien

u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,

verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te

sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijiage opgenomen

verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn onze aieemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze

aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.

I JagerKuiper advocaten

Verzonden: dinsdag 30 april 2019 17:37

Aan:||^^^^^^JfSrijksoverheid.nr^J|^^^[|[fS'rijksoverheid.nl>
Onderwerp: / erfpacht [uw kenmerk: 1020230550; zaaknummer 105009451]

Geachte mevrouw||^|,
Namens^^^^^^^^^^^^l verwijs ik u kortheidshalve naar de bijiage (bijiage).
Met vriendelijke greet,

secretaresse

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag.

cid:image001.gif@01D413D6.D0232400



ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is ultsiultend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of

vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan

de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien

u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging,

verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te

sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijiage opgenomen

verantwoording(en) door ons geen accountantseontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn onze aieemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze

aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijlagen:

donderdag 29 augustus 2019 07:55

Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: 0ns dossier 2019.1267;|
referentie 1020236162/zaaknr.: 105009451

brief aan Rijksvastgoedbedrijf.pdf

/ advies erfpacht, uw

Meaewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T^^^^^^^|woensdag en donderddag)

M^^^^^^B@riikso\erheid-nl
Imi^viriniirsvasluoedhedrii f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Graag als Ipo inboeken behoort bij vvr 105009451 op naam van

| JaeerKuioer advocaten^J||(5)iagerkuiper.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 12:04

Aa n: ̂^^^^^J^^^^^^J|(5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp: 0ns dossier 2019.1267; / advies erfpacht, uw referentie 1020236162 / zaaknr.:
105009451

Geachte hee

Namens del

aan u is verzonden.

doe ik u bijgaand toekomen een afschrift van ons schrijven weike tevens per gelijke post

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet.

secretaresse

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

^JagerKuiper
A D V C> C A 1 t M

Bevrijdingsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 80 8050 AS Hattem

Tel. (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

info@Jagerkuiper.nl www.jagerkulper.nl



ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke Informatle
bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze infomatle door anderen dan de geadresseerde[n] en gebrulk door hen die niet
gerechtigd zijn van deze informatle kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit
bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijiage opgenomen
verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstveriening zijn onze aloemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakeiijkheid is opgenomen. Op
uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.
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Van;

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

|@ziggo.nl>nT^j^^^9juni 2017 14:07
Re: 3400 / 107002034 / adres wijziging / 1328151

Goede middagH; hierbij bevestig ik dat de tenaamstelling en adres juist zijn, hartelijk dank, vr.gr.

From:

Sentj^^^^Hune 19, 2017 1:39 PM
To: ̂^^^■@ziggo.nr
Sub^^^^W400 / 107002034 / adres wijziging / 1328151

Geachte heerl

Het factuuradres is aangepast. Zie bijgevoegde factuur.

met vriendelijke greet,

Sectie debiteuren

Directie Financien

Rijksvastgoedbedrijf
Minlsterie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

E ^^^^^B@riJksoverheid.nl
Woensdag afwezig

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 jull 2014 is ontstaan uit een fusie van vier
vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
en de directie Rijksvastgoed.

Van:
Verzongen: maandag 12 juni
Aan:
Onderwerp: adres wijziging

l@ziggo.nl]



Geachte heer zoals telefonisch afgesproken hierbij het juiste adres
vr.gr.

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor li is bestemd, Indian u niel de geadresseerde bent of dit benefit abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afeender te maiden en hat bericht te verwi)daren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike aard ook. die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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^ n

Gesproken met: de hear I
Door

Datum : 5-11-2008

Afschrift aan : archief

Relatienummer :132815

inkomend/uitgaand :ln

Ant. Verwacht : Ja

Akte :105006219

Afdeling : Vastgoedexpioitatie

Behandelaar :SRU

Voortgangsbericht : Nee

Koppelen aan ;  Doetaf : Ja

Ens

Onderwerp : aankoop biote eigendom Waterkant 19.

In vervolg op sen aantai gesprekken wederom met ■■■gebeid.
Aan de orde is de discussie over aankoop en de ondertekening van de canonherziening.
Gesteid dat vanwege de inmiddels verkregen informatie over de bodem Domeinen mag verkopen aan
■■^■De prijs is € 50,- per m^ k.k..
Daarnaastzijn we wat de canonherziening betreft aan termijnen gebonden.
Stei dat^llHbijv. de aankoop niet kan financieren dan is voor Domeinen de nnogeiijkheid om de
canon te herzien voorbij (als deze niet getekend is). Daarom dient ^^^flde canonherziening te
ondertekenen of biezwaar te maken.
j^^^Bsteide dat hij bang was dat hij na ondertekening niet meerzou kunnen kopen.
Voor ■■■is op dit moment duideiijk wat het moet gaan kosten. Hij vindt de prijs aan de stijve kant
Heeft het daarbij ook nog over zijn inzet omtrent de bodem. Gesteid dat deze niet door Domeinen is
veroorzaakt

Afspraak; I komt er volgende week (na het weekend) op terug.
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Afschrift aan : archief

Relatienummer :132815

Inkomend/uitgaand :ln

Ant. Verwacht : Ja

Akte :107002034

Afdeling : Vastgoedexploitatie

Behandelaar ; sm

Voortgangsbericht : Nee

Koppelen aan :  Doet af : Ja

Gesproken met: de hear]
Door
Datum : 29januari 2009

erfpachter bouwgrond Ens

Onderwerp : aankoop BLE Waterkant 19

Naar aanleiding van de kortgeleden verstuurde brief over het sluiten van het verkoopdossier beide

Hij steide dat hij wil kopen maar voor een andere prijs.
Verder voerde hij aan dat hij het object al eerder te koop had gevraagd.
Hem toegezegd in het dossier te kijken of er iets over het hoofd is gezien.
Hem op 29 januari teruggebeld met de meiding dat er niets over is te'vlnden in het dossier.
0ns voorstel is een gevol^an zijn aanvraag van September 2009.
Ver voigens begintHtHB^^^r in te brengen dat hij onder druk gezet is ohi de canon voor een
bepaalde te accepteren. Hem voor de zoveelste keer uitgelegd dat kopen en een canonherziening
twee verschillen processen zijn.
Na wat heen en weer gepraat geeft ̂ ^^|duidelijk aan op dit moment voor de piijs van € 50,- k.k.
niet te wiilen kopen. Afgesproken de zaak hiermee af te sluiten.
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Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Relouradres Postbus 16169, 2500 BO Den Haao

JagerKuiper advocaten B.V.

8050 AB HATTEM

Datum 22jull2019
Betreft

Rijkivastgoedbedrijf

Directie Transacties &

Projecten

Afdeling Verkoop

Bnnkstraat 4

9401 HZ Assen

Postbus 16169

2500 BO Den Haag

Nederland

www. rijksvastgoedbedrijf. nl

BTVV nummer

NL8563 05.765.B.01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL34INGB0705002683

Geachte I

Hierbij deel ik u mee dat uw brief van 10 juli 2019, kenmerk 2019.1267/fk/eh,
betreffende . inzake advles etfpacht op
17 juli 2019 is genomen. In verband
met de vakantieperiode hebben wij iets meer tijd nodig cm een reactie te kunnen
geven op uw brief.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtepd,
Ministerie Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze

Inllchtlngen

mevr"

M I

rijksoverhe d nl

One Kenmerk

1020239433

Ons Zaaknummer

105009451

Uw brief (kenmerk)

BIjlagen

0

Sectiehoofd Verkoop

Pagina 1 van 1



35.

Van:

Verzonden: donderdag 29 november 2018 12:19

Aan: Postbus RVB DIVcentraal

Onderwerp: MD FW: erfpacht te verkrijgen in eigendom.

Graag onderstaande uitgaande mail koppelen aan upo 1020227358

ledewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

T|B^^^^H(woensdag t/m vrijdag)

I»riiksoverhcid.nl
' I i kssaslgoedbednif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:

Verzonaen^onaeraa^^ovem ber 2018 12:15
Aan:

Ondewe^^E^ffpacht te verkrijgen in eigendom.
Geachte heer^^^f,
Naar aanleiding van uw onderstaande verzoektot aankoop van de blote eigendom van de percelen gelegen aan de

Waterkant 19 te Ens, waarop u een erfpachtsrecht heeft, wii ik u het volgende meedelen.
In verband met nieuwe wet- en regelgeving vindt er op dit moment een intern onderzoek plaats naar de

mogelijkheid om u op basis van de erfpachtvoorwaarden een koopaanbod te kunnen doen.

Zolang het interne onderzoek loopt, kan het Rijksvastgoedbedrijf niet tot verkoop overgaan van de bij u in erfpacht

zijnde percelen bouwgrond. Zodra het onderzoek is afgerond zai ik u informeren of wij u een koopaanbod kunnen
doen.

Uw zaak is geregistreerd onder nummer vvr 105009451.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
Met vriendelijke groet,

Medewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

(woensdag t/m vrijdag)
6

II niksoNerhcid nl

"s\ aslt;oedbc'driil",n]

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van: ̂^^^^■^^^^^^^^^|@outlook.com]
Verzonaen^Insoa^^ToverriDe^OlS 20:49
Aan: I
Onderwerp: ertpacnt te verkrijgen in eigendom.
Geachte mevrouw^||[||, Hierbij doe ik een verzoek aan rijksoverheid om de erfpacht van de percelen CZ nummers
48 enl35 te Ens waterkant 19 8307 AB in blote eigendom overte nemen .Ik ben^^^^^^fhuidige eigenaar van

1



dus huidige erfpachterl
in afwachting op een positief antwoord. Vriendelijke groeten|

Correspondentie adresl
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m
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 16169. 2500 BD Den Haag

JagerKuiper advocaten B.V.

-"OStDUS DU

8050 AB HATTEM

Datum 16 mei 2019

Betreft

Rijksvastgo«dbedrljf
Directte Transacties &

Projecten

Afdeling Verkoop

Brinkstraat 4

9401 HZ Assen

Pott bus 16169

2S00 BO Den Haag

Nederland

www.njksvastgoedbedrtjf.nl

BTW nummer

NL8563.05.765.8 01

Kvk nummer

65890604

Iban nummer

NL22INGB070S00270S

GeachteI

Hierbij deel ik u mee dat uw brief van 30 aprii 2019, betreffende I
inzake advles erfpacht op 2 mei 2019 in go€
behandeling is genomen. Binnen acht weken na genoemde

ontvangstdatum, kunt u de definitieve reactie van mij op uw brief verwachten.

Ik hoop u hiermee voidoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze

Inllchtlngen

mevr

ectienoo

rijKsoverneia.nl

Ons Kenmerfc

1020236162

Ons Zaaknummer

105009451

Uw brief (kenmerk)

2019 I267yfk/eh

BiJIagen

0

Verkoop

- lofc



37.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

maandag 4 november 2019 13:55
Postbus RV^DIVcentraa^^^
(NZ) FW: / advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 /
zaaknr.: 105009451]

Graag onderstaande mail als Ipo Inboeken behoort bij vvr 105009451 op naam van

Medewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ 1 Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

|(woensdag en donderddag)
I'ffriik.soverheid.nl

wttw.niksvasmoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:|^B^|
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 11:58

Aa n:

Onderwerp^w!f^^^^|^^^| / advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
H ̂̂jagerkuigerjil >Van: | JagerKuiper advocaten

Datum^insda^^k^^^^Tj^ PM
Aan: ̂^^^B^^B^^B[|^^^B'5'riiksoverheid.ni>

/ advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
Geachte mevrouw^
Hierblj reageer ikop uw mailbericht van maandag 2 September jl. U kondigt al aan dat de reactle kort Is, en dat is
deze reactie inderdaad. Uw eenzijdige beslissing de correspondentie te staken wekt dezerzijds grote verbazing.
In een brief van 16 augustus 2019 stelt het Rijksvastgoedbedrijf dat de blote eigendom van de gronden in 2009 aan
mijn cliente zou zijn aangeboden. Wanneer ik vervolgens vraag om documentatie, omdat het aanbod bij mijn cliente
niet bekend is, reageert u door te zeggen dat u de correspondentie wilt sluiten. Deze weigering acht ik in strijd met
de redelijkheid en billljkheid die de rechtsverhoudingtussen het Rijksvastgoedbedrijf en cliente inkleurt, maaracht
ik ook in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waar het Rijksvastgoedbedrijf ook gebonden is.
Kort en goed: ik zie graag uiterlijk maandag 11 november 2019 gedocumenteerd bewijs tegemoet van het aanbod
dat in 2009 aan mijn cliente gedaan zou zijn.

Met vriendelijke groet.

^JagerKuiper
Bevrljcllngsweg 1 8051 EN Hattem

Postbus 60 8050 AB Hattem

Tel. (038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

info@jagerkuiper.nl www.jagerkuiper.nl

Ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatle verzonden met dit e-mailbericht is uitslultend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten, bescfiermd door een beroepsgeheim. Gebrulk van deze informatle door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik

door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd
bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht
of in enige bijiage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.



Op onze dienstverlening zijn onze aleemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperkjng van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op

uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.

\/an:^^^J^^^^^^[^J^J(5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 September 2019 13:36

Aan: JagerKuiper advocaten <info(5)iagerkuiper.nl>
Onderwerp: antwoord brief met kenmerk 2019.1267/fk/cs
Geachte

In vervol^^^ntvangst van uw bijgevoegde brief van 28 augustus jl. met kenmerk 2019.1267/fk/cs stuur ik
hierbij mijn (korte) reactle.
De erfpachtsvoorwaarden zijn ondertussen doordhr. aan u toegezonden.
Met onze correspondence hebben wij reeds uitgebrei^e^^eerd op het verzoek van uw client. We hebben de
afwijzing van zijn verzoek gemotiveerd en onderbouwd dat er daarbij geen sprake is van een schending van het
gelijkheidsbeginsel.
In onze brief van 26 augustus jl. hebben wij aangegeven daarmee de correspondence te sluiten. Wei hebben wij
de medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf toegezegd aan een alternatieve opiossing in de vorm van de
overdracht van het erfpachtsrecht.
Met uw brief van 28 augustus jl. brengt u geen nieuwe argumenten of bewijzen in waarom wij ons standpunt
zouden moeten heroverwegen of die een nadere inhoudelijke reactie van onze kant vereisen.
We gaan er dan ook vanuit u met onze eerdere correspondentie voldoende te hebben ingelicht.
Mocht uw client het alsnog niet eens zijn met de beslissing, dan staat het uw client uiteraard vrij de
rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan aan te wenden.
Met vriendelijke groet,

sectle Verkoop

Directie Transacties en Projecten
Rij ksvastgoed bed rijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

[^iiksoverheid.nt
htto://www, riiksvastqoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

BiJ een bezoek aan ons kantoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestenid Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u is toegezonden wordt u
verzocht dat aan de afzender te maiden en het bericht te verwjderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook. die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.



38.

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

dinsdag 23 oktober 2018 16:15

Overname behandeling verzoek aankoop bloot eigendom

Zaaknummer; (IGG) 107002034

Zoals vanmiddag met jou besproken heb ik zojuist contact met mevrouw^^^^^^^^ van Pekel Klein notarlssen
gehad over het verzoek tot aankoop van bloot eigendom met betrekking tot twee percelen, kadastraal bekend als

gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135.

Het verzoek van de notarls staat in SAP onder IPO 1010492009. Kun en wil jij de (inhoudelijke) behandeling van het

verzoek overnemen?

Wellicht dat er in de loop van volgende week al door betrokken notaris contact met jou wordt opgenomen over het
verzoek.

Alvast bedankt voor jouw inspanning(en) en moeite.

GrM

Senior medewerker sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 | 5038 CB | Tilburg
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

Let op: op maandagmiddag werk ik niet.

^^^[@riiksoverheid.nl
http://www.ri1ksvastQoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking
met, en met oog voor de omgeving.



39.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

24 oktober 2018 06:00

RE: Overname behandeling verzoek aankoop bloot eigendom

GoedemorgenHH
Bedankt voor de info, ik zai de zaak oppakken.
Mvp

Vastgoed

Afdeling Verkoop, Sectle 2

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrljf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijkrelaties

Hanzeiaan 310 | 8017 JK | Zwolle

Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

Werktijden ma t/m do van 7.00 uur tot 15.30 uur
m|

l(5)Riiksoverheld.nl
www.riiksvastgoedbedrilf.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisotie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Van: I
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 16:15
Aan: |
CC:|
Onderwerp: uvername behandeling verzoek aankoop bloot eigendom
Zaaknummer: (iGG) 107002034

Zoais vanmiddag met jou besproken heb ik zojuist contact met mevrouw^^^^^^^^ van Pekel Klein notarissen
gehad over het verzoek tot aankoop van bloot eigendom met betrekking tot twee percelen, kadastraal bekend als
gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135.

Het verzoek van de notaris staat in SAP onder IPO 1010492009. Kun en wii jij de (inhoudelijke) behandeling van het

verzoek overnemen?

Weiiicht dat er in de loop van volgende week ai door betrokken notaris contact met jou wordt opgenomen over het

verzoek.

Aivast bedankt voor jouw inspanning(en) en moeite.
GrJ

Senior medewerker sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 | 5038 CB j Tilburg
Postbus 16700 I 2500 BS j Den Haag



Let op: op maandagmiddag werk ik niet.

(5) riiksoverheid.nl

http://ww\ft/. riiksvastQoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking
met, en met oog voor de omgeving.



40.

Van;

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

woensdag 13 november2019 11:43

Postbus RV^DIVcenti^a^^^
(NZ) FW: / advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 /

zaaknr.: 105009451]

Graag onderstaande uitgaande mail koppelen aan upo 1020245126

■leclewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Oirectie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag

woensdag en donderddag)

J^J^^^j'Sriiksoverheidnl
http: , \\'\\Av.riiksvastuoedbedriif,nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van Rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en
met cog voor de omgeving.

Verzonden: maandag 11 november 2019 15:00
Aan:

CC:|
Onderwerp^W^^^^^^^I^H / advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
De tekst

Geachte I
In vervofg op de ontvangst van onderstaande e-mail van 29 oktober jl. stuur Ik hierbij mijn reactie.
In uw bericht verzoekt u het Rijksvastgoedbedrijf om de onderliggende documentatie aan te leveren. Ik heb
hierop in de archieven gezocht en gevonden dat het aanbod telefonisch is verricht. Ik heb hiervan enkel een
gespreksverslag van de toenmalig medewerker kunnen vinden uit november 2008 en een vervolgstuk uit januari
2009. Ik wil u erop wijzen dat op grond van artikel 6:221 lid 1 BW een mondeling gedaan aanbod als niet-
aanvaard wordt beschouwd indien het niet terstond is aanvaard. Kennelijk is dit niet gebeurd, waarna het aanbod
is komen te vervallen. Althans in ieder geval is het komen te vervallen nadat uw client kennelijk aan heeft
gegeven hier niet mee in te kunnen stemmen enige tijd later. Hiermee is de zaak voor ons afgedaan.
Zoais aangegeven is de regelgeving inmiddels gewijzigd en de Comptabiliteitswet staat mij niet toe uw client een-
op-een het stuk grond te verkopen. Van enige schending van het gelijkheidsbeginsel, dan wel de beginselen van
behoorlijk bestuur is geen sprake, in tegendeel het Rijksvastgoedbedrijf heeft getracht u zoveel mogelijk
tegemoet te komen, maar u heeft eigenstandig gekozen hier niet op in te gaan.
Nogmaals verwijs ik u naar onze standpunten in de e-mail van 2 September 2019 waarbij ik u nogmaals wil
aangeven dat wij de correspondence slulten.

Met vriendelijke greet,

rkoo p

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkriiksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 IS | Assen
Postbus 16700 I 2500 BS j Den Haag

[(Qirnksoverheid.nl
wwvv.rriksvastaoedbedriif.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.



Va n; ̂^^^^J[^^^^^^^^^[(5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 14:45
Aan:^^[|^JBB^^^^^^B@riiksoverheid.nl>

/ advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
BesteMl,

zle onderstaand bericht. Zullen we wel de door

gestuurde bestanden meesturen? (al dan niet geanonimiseerd?) zoiets:?

11.1

'let vriendelijke greet,

Projectleider Verkoop

Afdeling Verkoop
Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 JS | Assen
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

^^^JJJ@mksoverheid.nl
vv V. '.V. I! ] i-.s V astQoed bedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reaiisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met cog
voor de omgeving.

Jandiscb aCviseur

Afdeling Jurldisch Advies
Directie Financien en Bestuursadvisering
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 1 2500 BD | Den Haag

[(ariiksoverheid.nl
www.rnksvastQoedbedriif.nl

Op woensdagen afwezig

Van:^^^^^^^[[^^^^^^[(5)riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 13:23

Aa n: [^^^^^^^^^^B^^^^l(5)riiksoverheid.nl>
Onderwerp^w!^^^|^^^^^|. / advies erfpacht [uw kenmerk: 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
Is dit wat??

11.1

let vriendelijke groet,

ProjectleioerVerkoop

Afdeling Verkoop



Directie Transacties en Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Brinkstraat 4 | 9401 JS | Assen
Postbus 16700 1 2500 BS | Den Haag

Ml

[(arnksoverheid.nl
www.ri1ksvastaoedbedriif.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en met oog
voor de omgeving.

^iagerkuiper.nl>Vanijmjjl^mj I JagerKuiper advocatenj
Datuni^insda^^kt^^^2^ PM
Aan:

/ advies eripacht [uw kenmerk; 1020236162 / zaaknr.: 105009451]
Geachte mevrouw^
Hierbi] reageer ik op uw mailbericht van maandag 2 September jl. U kondigt a! aan dat de reactie kort is, en dat is

deze reactie inderdaad. Uw eenzijdige beslissing de correspondentie te staken wekt dezerzijds grote verbazing.

In een brief van 16 augustus 2019 stelt het Rijksvastgoedbedrijf dat de blote eigendom van de gronden in 2009 aan

mijn cliente zou zijn aangeboden. Wanneer ik vervolgens vraag om documentatie, omdat het aanbod bij mijn cliente

niet bekend is, reageert u doorte zeggen dat u de correspondentie wilt sluiten. Deze weigering acht ik in strijd met

de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhoudingtussen het Rijksvastgoedbedrijf en cliente inkleurt, maaracht
ik ook in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuurwaar het Rijksvastgoedbedrijf ookgebonden is.

Kort en goed: ik zie graag uiterlijk maandag 11 november 2019 gedocumenteerd bewijs tegemoet van het aanbod
dat in 2009 aan mijn cliente gedaan zou zijn.

Met vriendelijke groet.

^JagerKuiper
tji^evrljdingsweg 1 8051 EN Hattem
^ Postbus 60 8050 AB Hattem

Tel. C038) 444 99 88 Fax (038) 444 54 42

lnfo@jagerkuiper.nl www.iagerkuiper.nl

ingeschreven bij de KvK Oost Nederland onder nr. 08224900

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerdejn] en kan persoonlljke of vertrouwelijke

informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebrulk van deze informatie door anderen dan de geadresseerdejn] en gebruik

door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd

bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet
toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht

of in enige bijiage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.

Op onze dienstverlening zijn onze aleemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op

uw eerste verzoek zai u gratis een exemplaar worden toegezonden.

Van:^^^^^^^^^^^^^^^J{®riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 September 2019 13:36

Aan:^^^J||||^^^^^^^^J(!5)iagerkuiper.nl>
Onderwerp: antwoord brief met kenmerk 2019.1267/fk/cs
Geachte

In vervol^^^ntvangst van uw bijgevoegde brief van 28 augustus jl. met kenmerk 2019.1267/fk/cs stuur ik
hierbij mijn (korte) reactie.
De erfpachtsvoorwaarden zijn ondertussen door dhr. aan u toegezonden.
Met onze correspondentie hebben wij reeds uitgebrel^ere^eerd op het verzoek van uw client. We hebben de
afwijzing van zijn verzoek gemotiveerd en onderbouwd dat er daarbij geen sprake is van een schending van het
gelijkheidsbeginsel.
In onze brief van 26 augustus jl. hebben wij aangegeven daarmee de correspondentie te sluiten. Wei hebben wij
de medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf toegezegd aan een alternatieve opiossing in de vorm van de
overdracht van het erfpachtsrecht.
Met uw brief van 28 augustus jl. brengt u geen nieuwe argumenten of bewijzen in waarom wij ons standpunt
zouden moeten heroverwegen of die een nadere inhoudelijke reactie van onze kant vereisen.
We gaan er dan ook vanuit u met onze eerdere correspondentie voldoende te hebben ingelicht.
Mocht uw client het alsnog niet eens zijn met de beslissing, dan staat het uw client uiteraard vrij de
rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan aan te wenden.



Met vriendelijke groet,

rkoo p

Directie Transacties en Projecten
Rij ksva stg oed bed r i jf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

l^iiksoverheid.nl
http: //www. riiksvastQoed bedriif. nl

Net Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatle van rliksoverheldsdoelen, In samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Bij een bezoek aan ons kantoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Drt bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u met de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht daf aan de afzender te melden en het bericht te verwjderen De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade. van we ke aard ook, die
verband houdt met nsico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages
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41.

STAATSCOURANT
Officiele uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 72753

27 december

2017

Regeling van de Staatssecretaris van Binnentandse Zaken en

Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633622, houdende

bepalingen omtrent het materieelbeheer en privaatrechtelijk beheer van

onroerende zaken van het Rijk (Regeling beheer onroerende zaken Rljk 2017)

De Staatssecretaris van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.20, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder;
a. materieelbeheer: de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van onroerende zaken vanaf
het moment van inbeheer- of ingebruikneming tot aan het moment van afstoting;
b. minister: de minister wie het aangaat.

HOOFDSTUK 2. MATERIEELBEHEER VAN ONROERENDE ZAKEN VAN HET RIJK EN DE
ADMINISTRATIES DIE TEN BEHOEVE VAN DAT BEHEER WORDEN BIJGEHOUDEN

Artikel 2 Doelstellingen van materieelbeheer

1. Onroerende zaken worden zodanig aangehouden dat daarmee de continuTteit van de uitvoering
van beleid en taken waarvoor de minister verantwoordelijk is wordt gewaarborgd.

2. In beheer of in gebruik genomen onroerende zaken worden zodanig beheerd of gebruikt dat het
onnodig ontstaan van schade en kwaliteitsverlies aan die onroerende zaken wordt voorkomen.

3. In beheer of in gebruik genomen onroerende zaken worden zodanig beheerd of gebruikt dat de
kans op schade aan derden of aansprakelijkstelling door derden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 3 Risico-inventarisatie

De minister inventariseert de risico's dat:

a. door oorzaken gelegen buiten de organisatie aan onder zijn materieelbeheer vallende onroerende
zaken aanzienlijke schade kan worden toegebracht;

b. met de onder zijn materieelbeheer vallende onroerende zaken aanzienlijke schade aan derden kan
worden toegebracht, met als mogelijk gevolg aansprakelijkstelling van de Staat door derden.

Artikel 4 Maatregelen

1. Aan de hand van de inschatting van de kans dat de geinventariseerde risico's, bedoeld in artikel 3,
zich zullen voordoen, besluit de minister of en zo ja weike preventieve maatregelen moeten
worden genomen ter voorkoming of beperking van de vastgestelde risico's.

2. De risico's van schade voor en aansprakelijkstelling van de Staat worden om redenen van
doelmatigheid in het algemeen niet verzekerd. Een besluit tot verzekeren wordt genomen in
overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister
van Financien.

3. De minister zorgt voor het herstel van schade aan de onroerende zaak en voor de afwikkeling van
aansprakelijkstellingen van de Staat voor door de onroerende zaak aan derden toegebrachte
schade.

4. In overleg tussen de minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan
worden besloten dat de afwikkeling van een schade of aansprakelijkstelling door de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschiedt.

Staatscourant 2017 nr. 72753 27 december 2017



E^AINl'ENOig^l.
Artikel 5 Beschrijving administratieve organisatie en bijhouden administratie materieelbeheer

De minister zorgt voor:
a. een beschrijving van de administratieve organisatie van het materieelbeheer;
b. de toepassing van de in die administratieve organisatiebeschrijving opgenomen procedures, en
c. het bijhouden van een adequate administratie van het gevoerde materieelbeheer.

Artikel 6 Overtolligstelling onroerende zaken

1. De minister stelt een onroerende zaak overtollig, wanneer deze niet langer nodig is voor de
uitvoering van het beleid en de taken waarvoor hij verantwoordelijk is en doet daarvan medede-
ling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. De minister kan bij overtolligstelling alleen voorwaarden stellen met het oog op het gebruik en de
inrichting van de onroerende zaak na de overdracht van het materieelbeheer, bedoeld in artikel 7,
na een besluit tot aanhouden van de onroerende zaak, bedoeld in artikel 8, of na de overdracht van
het eigendomsrecht, bedoeld in artikel 9, voor zover die voorwaarden rechtstreeks verband
houden met de feitelijke uitvoering van de op hem rustende materieelbeheer van een aan de
onroerende zaak grenzende andere onroerende zaak, of verband houden met een op hem rustende
verplichting in relatie tot de betreffende onroerende zaak op grond van wet- en regelgeving.

3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een minister die belast is met het
materieelbeheer van een onroerende zaak vragen deze onroerende zaak overtollig te stellen.

4. Direct na de overtolligstelling van een onroerende zaak draagt de minister het materieelbeheer
daarvan over aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

5. De overdracht, bedoeld in het vierde lid, wordt vastgelegd in een proces verbaal van overname,
dat door de minister en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt
ondertekend. In het proces verbaal kunnen tevens nadere afspraken en voorwaarden als bedoeld
in het tweede lid worden vastgelegd.

6. Na de overdracht, bedoeld in het vierde lid, bevordert de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de aanpassing bij het Kadaster van de tenaamstelling van de onroerende zaak
en zorgt voor een interne betaling aan de minister. Deze interne betaling is gebaseerd op een
marktconforme verkoopprijs voor de onroerende zaak.

7. Het vierde lid is niet van toepassing op door de minister van Buitenlandse Zaken overtollig
gestelde onroerende zaken buiten Nederland.

Artikel 7 Herbestemming binnen het Rijk

1. Na de overdracht, bedoeld in artikel 6, vierde lid, gaat de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties eerst na:
a. of hij de overtollig gestelde onroerende zaak in gebruik kan geven aan een orgaan of organisa

tie die onderdeel uitmaakt van rechtspersoon Staat;
b. of hij de overtollig gestelde onroerende zaak in gebruik kan geven aan een orgaan of organisa

tie voor wie de huisvesting bij of krachtens wet aan de Staat is opgedragen;
c. of hij de overtollig gestelde onroerende zaak op verzoek van een minister in gebruik kan geven

aan een andere organisaties dan bedoeld onder a en b, voor wie die minister verantwoordelijk
is;

d. of hij de overtollig gestelde onroerende zaak tot gebruik ter beschikking kan stellen overeen-
komstig artikel 4, tweede, derde en vierde lid, van de Wet financieel statuut van het Koninklijk
Huis, dan wel,

e. of een minister de overtollig gestelde onroerende zaak wil inzetten voor de uitvoering van
beleid of taken waarvoor hij verantwoordelijk is.

2. Wanneer een minister aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenbaar
maakt dat hij de overtollig gestelde onroerende zaak wil inzetten, zorgt deze minister voor de
interne betaling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van een bedrag
gebaseerd op een marktconforme verkoopprijs voor de onroerende zaak en draagt de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het materieelbeheer van de onroerende zaak over aan
deze minister.

3. De overdracht, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgelegd in een proces verbaal van overdracht.

Staatscourant 2017 nr. 72753 27 december 2017



dat door de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de minister wordt onderte-
kend.

4. Voorwaarden als bedoeld in artikel 6, tweede lid, gelden voor de betrokken minister en worden
opgenomen in het in het derde lid bedoelde proces verbaal van overname.

5. Na de overdracht, bedoeld in het tweede lid, bevordert de Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties de aanpassing bij het Kadaster van de tenaamstelling van de onroerende zaak.

Artikel 8 Aanhouden Rijksvastgoed

Indien een overtollig gestelde onroerende zaak niet of niet binnen een redelijke termijn in gebruik kan
worden gegeven als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder deel a, b en c, niet of niet binnen een
redelijke termijn tot gebruik ter beschikking kan worden gesteld als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
onderdeel d, en ook het materieelbeheer van de overtollig gestelde onroerende zaak niet of niet
binnen redelijke termijn kan worden overgedragen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, beslist de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de overtollig gestelde onroerende zaak
wordt aangehouden.

H00FDSTUK3. PRIVAATRECHTELIJK BEHEER VAN DE ONROERENDE ZAKEN VAN HET

RIJK

Artikel 9 Verkoop rijksvastgoed aan derden

1. Indien de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten heeft een overtollig
gestelde onroerende zaak niet aan te houden, draagt hij zorg voor een openbare aanbieding van
het eigendomsrecht met betrekking tot de onroerende zaak, tenzij:
a. een andere minister een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de Minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties om de belangstelling voor de overname van het eigendomsrecht
van de onroerende zaak te peilen bij een organisatie die geen onderdeel is van de rechtsper-
soon Staat ten behoeve van haar eigen huisvesting of taakuitoefening, en binnen redelijke
termijn na het peilen van de belangstelling overeenstemming wordt bereikt met die organisatie
over de overname van het eigendomsrecht;

b. ingeval er geen verzoek als bedoeld onder a is ingediend of niet binnen redelijke termijn
overeenstemming is bereikt met de betreffende organisatie, maar wel binnen redelijke termijn
overeenstemming wordt bereikt met een provincie, waterschap of gemeente over overname
van het eigendomsrecht met het oog op een herbestemming van de onroerende zaak in de
publieke sfeer door die provincie, dat waterschap of die gemeente, of

c. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het aannemelijk acht dat er alleen
belangstelling voor overname van het eigendomsrecht is bij de huidige gebruiker van de
onroerende zaak of bij de eigenaar van een aangrenzende onroerende zaak en binnen redelijke
termijn overeenstemming wordt bereikt met die gebruiker of eigenaar over de overname van
het eigendomsrecht.

2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan afzien van het peilen van de
belangstelling voor de overname van het eigendomsrecht bij provincies, waterschappen en
gemeenten, wanneer de onroerende zaak naar zijn oordeel niet geschikt is voor een herbestem
ming in de publieke sfeer door een van deze overheden.

3. Bij een openbare aanbieding als bedoeld in het eerste lid wordt het recht van gunning voorbehou-
den.

4. Voor de overname van het eigendomsrecht wordt een marktconforme prijs betaald aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

5. Voorwaarden als bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden door de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties bij de overdracht van het eigendomsrecht gesteld aan de nieuwe eigenaar.

Artikel 10 Ingebruikgeving en erfpacht- en opstalrechtverlening aan derden

1. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een overtollig gestelde onroerende
zaak in afwachting van het ingebruikgeven als bedoeld in artikel 7, eerste lid, indien besloten is de
onroerende zaak aan te houden als bedoeld in artikel 8, of in afwachting van de overname van het
eigendomsrecht ervan als bedoeld in artikel 9, tijdelijk aan een derde in gebruik geven. Indien
voorwaarden zijn gesteld als bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden deze bij het tijdelijk in gebruik
geven gesteld aan die derde.
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2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan een onroerende zaak die niet
overtollig kan worden gesteld, tijdelijk aan een derde in gebruik gegeven, dan we! met betrekking
tot deze onroerende zaak een erfpacht- of opstalrecht verlenen aan een derde, voor zover de
minister daar, gelet op de feitelijke uitvoering van bet beleid en de taken waarvoor hij verantwoor-
delijk is, geen bezwaar tegen heeft.

3. De minister kan bij het verlenen van toestemming voor de ingebruikgeving van, dan we! erfpacht-
of opstalrechtverlening als bedoeld in hettweede lid alleen voorwaarden stellen met betrekking tot
het gebruik en de inrichting van de onroerende zaak na de ingebruikgeving, dan wel de erfpacht-
of opstalrechtverlening, voor zover deze voorwaarden rechtstreeks verband houden met de
feitelijke uitvoering van het op hem rustende materieelbeheer van de desbetreffende onroerende
zaak of een daaraan grenzende andere onroerende zaak of het beleid en de taken waarvoor hi]
verantwoordelijk is.

4. Indian voorwaarden zijn gesteld als bedoeld in het derde lid, worden deze door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het tijdelijk in gebruik geven van, of het verlenen van
het erfpacht- of opstalrecht met betrekking tot de onroerende zaak, gesteld aan de derde.

5. Aan het tijdelijk in gebruik geven van, dan wel het verlenen van een erfpacht- of opstalrecht met
betrekking tot een onroerende zaak aan een derde gaat een openbare aanbieding van het
gebruiksrecht dan wel erfpacht- of opstalrecht vooraf, tenzij een verzoek om een gebruiksrecht,
erfpacht- of opstalrecht met betrekking tot de onroerende zaak is ingediend door;
a. een andere minister ten behoeve van een organisatie als bedoeld in artikel 9, eerste lid,

onderdeel a, en binnen redelijke termijn overeenstemming is bereikt met de desbetreffende
organisatie over de verlening van het gebruiksrecht, erfpacht- of opstalrecht met het oog op de
huisvesting van of taakuitoefening door die organisatie, of

b. de provincie, het waterschap of de gemeente waarbinnen de onroerende zaak ligt, en binnen
redelijke termijn overeenstemming is bereikt over de verlening van het gebruiksrecht, erfpacht
of opstalrecht met het oog op een herbestemming van de onroerende zaak in de publieke sfeer
door deze provincie, dit waterschap of deze gemeente.

6. Voor het gebruik van of het hebben van een erfpacht- of opstalrecht op onroerende zaken van de
Staat betalen derden een marktconforme tegenprestatie aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

7. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet af van een openbare aanbieding
van een gebruiksrecht wanneer deze gelet op de voorziene maximale duur van de ingebruikgeving
niet doelmatig is.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Intrekking besluiten en regelingen

De volgende besluiten en regelingen worden ingetrokken, met dien verstande dat ze van toepassing
blijven voor zover ze op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling van toepassing
waren op grond van lopende overeenkomsten,:
a. het Besluit adviseurs beeldende kunst 1997;

b. de Regeling Asbestbeleid Rijksgebouwendienst;
c. de Regeling Beschikbaarstelling Grafelijke Zaien;
d. de Regeling tarieven Rijksgebouwendienst 2003;
e. de Regeling Procedure Huisvesting Internationale Organisaties 2006;
f. de Regeling Taakverdeling Beheer 2007;
g. de Regeling geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting;
h. de Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008;
i. de Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst 2008;
j. de Regeling kostenverdeling brandveiligheidsmaatregelen. Programme brandveiligheid;
k. de Regeling Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011;
I. de Regeling Algemene Externe Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011;
m. het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013.

Artikel 12 inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.
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Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regaling beheer onroerende zaken Rijk 2017.

Daze regaling zai mat da toalichting in da Staatscourant wordan gaplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
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TOELICHTING

I. Algemeen

1. Regels over materieelbeheer en privaatrechtelijk beheer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op grond van artikel 4.20, vijfde
lid, van de Comptabiliteitswet 2016 Rijksbrede regels stellen over bet materieelbeheer van de
onroerende zaken van het Rijk en de administraties die ten behoeve van dat materieelbeheer worden
bijgehouden, alsmede over het privaatrechtelijk beheer van onroerende zaken van het Rijk.

De onderhavige regeling bevat dergelijke regels, die in de plaats komen van de Regeling Materieelbe
heer Rijksoverheid 2006 (RMR 2006) voor zover die regels betrekking hadden op onroerende zaken.
Met de inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016 is de RMR 2006 vervallen. In de regels is
rekening gehouden met het per 2013 vervallen van de leenfaciliteit bij het ministerie van Financien
voor anticiperend en ontwikkelingsgericht handelen in vastgoed en met de Rijksvastgoedportefeuille-
strategie 2014 en het daarin opgenomen Kader Overname Rijksvastgoed (KORV), waarmee de
ministerraad eind 2013 heeft ingestemd. Op basis van het KORV krijgen ministers die, overeenkomstig
de taakverdeling tussen ministers, rijksvastgoed, dat bij hen in materieelbeheer is, overtollig stellen
richting Rijksvastgoedbedrijf (RVB), al vooruitlopend op de verkoop daarvan aan derden een interne
betaling.

2. Nadere voorwaarden

Het RVB voert namens de minister diens taken op het gebied van het vastgoed uit. Het gaat hier niet
alleen om het materieelbeheer van bepaalde - en het privaatrechtelijke beheer van alle onroerende
zaken die toebehoren dan wel zijn toevertrouwd aan de Staat, maar ook om de Rijkshuisvesting c.a.,
de huisvesting van het Koninklijk Huis, de zorg voor architectuur, stedenbouwkundige inpassing,
beeldende kunst en duurzaamheid , de dienstverlening aan derden en de aankoop van vastgoed met
oog op doorverkoop aan derden. In het Besluit taak RVB 2017 is een en ander nader omschreven.
Naast regels in de onderhavige regeling zullen (nadere) voorwaarden, procedures, modellen en beleid
ten behoeve van de uitvoering van de vastgoedtaken van de minister van BZK worden gepubliceerd
op www.rijksvastgoedbedrijf.nl of, wanneer ze alleen van belang zijn voor ministeries, op het
Rijksportaal.

3. Intrekken oude regelingen

Ten slotte voorziet de onderhavige regeling in de intrekking van een aantal (deels) verouderde
regelingen. Waar de hier bedoelde regelingen van toepassing worden verklaard in lopende overeen-
komsten blijven ze vanzelfsprekend van toepassing.

II. Artikelsgewijs

Artikelen 2 tot met 5

Deze in deze artikelen opgenomen regels komen inhoudelijk overeen met de artikelen 2 tot en met 5
van de voormalige RMR 2006, met dien verstande dat zij in deze regeling vanzelfsprekend alleen
betrekking hebben op de onroerende zaken van het Rijk en niet ook op de roerende zaken.

Het materieel beheer van onroerende zaken is gericht op;
a. het zodanig aanhouden van die onroerende zaken dat daarmee de continuiteit van de uitvoering

van bij of krachtens wet vastgesteld beleid en taken wordt gewaarborgd;
b. het voorkomen van onnodig kwaliteitsverlies en schade aan die onroerende zaken, en
c. het zoveel mogelijk voorkomen van schade veroorzaakt door die onroerende zaken aan derden of

aansprakelijkstelling door derden.

Ervaringen opgedaan bij het geven van invulling aan de doelstellingen van het materieelbeheer
bedoeld in artikel 2, in combinatie met regelmatige risico-inventarisaties als bedoeld in artikel 3, het
nemen van daarop gebaseerde maatregelen, en ervaringen opgedaan bij het herstel van schades en
de afwikkeling van aansprakelijkstellingen van de Staat voor schade van derden als bedoeld in artikel
4 vormen de belangrijkste basis voor het beschrijven en steeds up to date houden van de administra-
tieve organisatie, hettoepassen van de daarin opgenomen procedures en het vormgeven en
bijhouden van de administratie van het gevoerde materieelbeheer als bedoeld in artikel 5.
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Artikel 2, eerste lid

Het geven van invulling aan het materieelbeheer als bedoeld in artikel 2, eerste lid, omvat ook het
voeren van publiekrechtelijke procedures met betrekking tot onroerende zaken, het doen van aangifte
bij de politie van wederrechtelijk gebruik van onroerende zaken (zoals kraak) met het oog ontruiming
van die onroerende zaken op basis van toepassing van artikel 138a Wetboek van Strafrecht en het
melden van wederrechtelijk gebruik van onroerende zaken bij gemeentes met het oog op het
toepassen door de gemeente van bestuursdwang gericht op ontruiming van die onroerende zaken.

Artikel 2, derde lid

Schades aan derden en aansprakelijkstellingen door derden moeten zoveel mogelijk worden voorko-
men. Niet alleen omdat het moeten afhandelen daarvan ondoelmatig is voor de organisatie, maar ook
omdat de Rijksoverheid, net als ieder ander, een verantwoordelijkheid naar burgers, bedrijven en
instellingen heeft om eventueel (onbedoeld) onrechtmatig handelen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat betreft de afwikkeling van aansprakelijkstellingen voor schades gebaseerd op de (vermeende)
onderhoudstoestand van onroerende zaken, wordt erop gewezen dat het ministerie van Infrastructuur
en Milieu/Rijkswaterstaat over een aparte afdeling beschikt voor de afwikkeling van schades die zijn
ontstaan op rijks(vaar)wegen en voor het claimen van dergelijke schades ook digitaal schadeformulie-
ren beschikbaar stelt.

Artikel 3

De bepalingen in dit artikel leggen de minister de verplichting op de risico's te inventariseren dat door
oorzaken van buiten de organisatie aanzienlijke schade aan de onder zijn materieel beheer vallende
onroerende zaken kan worden toegebracht en dat door onder zijn materieelbeheer vallende onroe
rende zaken aanzienlijke schade aan derden kan worden toegebracht. Inventarisatie is de eerste
noodzakelijke stap in het proces om risico's afdoende te kunnen beheersen.

Artikel 4

Een adequate risicobeheersing omvat in het algemeen de volgende beheersmatige stappen:
a) inventariseren weike risico's er in het kader van het materieelbeheer van de onroerende zaken

(kunnen) worden gelopen;
inschatten weIke kans er bestaat dat de risico's zich zullen voordoen;
inschatten wat de gevolgen (effecten) zijn als de risico's zich voordoen, waarbij in het algemeen de
kans vermenigvuldigd met het effect een indicatie geeft van de omvang van het risico;
bepalen of en in weIke mate die risico's beheerst moeten worden door het treffen van maatregelen
in de sfeer van preventie (bijvoorbeeld beveiligingsmaatregelen) en/of in de sfeer van de opvang
van of het herstel van de gevolgen van de risico's als die zich zullen voordoen (bijvoorbeeld door
een calamiteitenplan, waaronder maatregelen voor een adequate bereddering onmiddellijk na het
ontstaan van schade);

het treffen van preventieve maatregelen om de risico's te verminderen of te voorkomen.
Stap a kan worden teruggevonden in artikel 3, terwiji stappen b t/m e aan de orde komen in het
onderhavige artikel.

b)

c)

d)

e)

Behalve aan een calamiteitenplan, kan ook gedacht worden aan het treffen van budgettaire voorzienin-
gen of het verzekeren van bepaalde risico's. Als algemene beleidslijn binnen de Rijksoverheid geldt
echter dat het Rijk zich niet verzekert. Belangrijkste motief voor niet-verzekeren is dat, gelet op het
gezamenlijke volume en de spreiding van de risico's bij het Rijk, het dragen van eigen risico in het
algemeen doelmatiger is dan verzekeren.
Omdat dit motief niet hoeft te gelden voor de risico's waarvoor individuele ministers (departementen)
of organisatieonderdelen, zoals baten-lasten-diensten, budgettair verantwoordelijk zijn, is in dit artikel
de norm van niet-verzekeren vastgelegd. In gevallen waarin geen sprake is van een substantieel
volume en voldoende spreiding van risico, kan verzekeren vanuit doelmatigheidsoogpunt wel een
optie zijn. In overeenstemming met de ministers van BZK en Financien kan dan van de algemene
beleidslijn worden afgeweken.

Artikel 5

In dit artikel wordt bepaald dat ministers de administratieve organisatie, waaronder de maatregelen
van interne controle (ao/ic) met betrekking tot het materieelbeheer beschrijven en zorg dragen voor
een juiste toepassing van de ao/ic. Zij zijn derhalve verantwoordelijk voor een naar opzet en working
adequate ao/ic met betrekking tot bun materieelbeheer. Het voeren van materieelbeheer omvat zowel
het verrichten van beheershandelingen als het bijhouden van een administratie.
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Bij de beheershandelingen gaat het om het onderhouden, beveiligen en om interne mllieuzorg ter
voorkoming van schade aan derden of aan het milieu door de onroerende zaak.
Bij gehuurde onroerende zaken moet de zorg vooral gericht zijn op het voorkomen van kwaliteitsver-
lies, zodat vermogensverlies voor de eigenaar zoveel mogelijk wordt beperkt.
Voor verrichten van beheershandelingen gelden overigens de in artikel 3.4 van de CW 2016 vastge-
legde normen doelmatigheid, rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid. Voor de betekenis
van deze begrippen wordt verwezen naar de toelichting op hoofdstuk 3 van de CW 2016.
Bij rechtmatigheid gaat het om het naleven van interne regelingen en van eventuele contractuele
bepalingen die aan het gebruik van bepaalde onroerende zaken zijn verbonden.
Indien relevant zai in de ao/ic van het materieel beheer ook rekening gehouden moeten worden met
hettoepassen van voldoende functiescheiding (scheiding tussen beheren, beschikken, registeren/
administreren en controleren).

Voor de registratie van onroerende zaken en beperkt zakelijke rechten kan in belangrijke mate worden
teruggevallen op het Kadaster.
Het is zinvol in de ao te voorzien in interne controlemaatregelen. Via accountants of auditors kan
invulling worden gegeven aan de (gescheiden) controlerende functie, waarbij men zich vooral zaI
richten op de opzet en de werking van het materieelbeheer van onroerende zaken.

Het tweede aspect van materieelbeheer omvat het bijhouden van administraties die daarmee
samenhangen (administratief beheer), teneinde te kunnen voorzien in de benodigde beheers- of
managementinformatie en om die administraties te kunnen gebruiken voor controle- en verantwoor-
dingsdoeleinden. Om die reden wordt in onderdeel c de zorg voor het bijhouden van een adequate
administratie aan de minister opgedragen.
Het bijhouden van een adequate administratie van het materieelbeheer betekent niet dat van alle
uitgevoerde beheershandelingen een weerslag in de administratie moet zijn terug te vinden.
Het bijhouden van een adequate administratie houdt wel in dat gegevens over de onroerende zaken
zodanig worden vastgelegd dat daaraan informatie kan worden ontleend die van belang is voor de
beheersing van de risico's die met het materieelbeheer van de onroerende zaken worden gelopen.
EIke minister dient zelf te bepalen van weike gegevens het vanuit risicobeheersing zinvol en relevant
is dat die worden vastgelegd, dan wel weIke informatie aan de administraties ontleend moet (kunnen)
worden.

In het algemeen moet aan een administratie de volgende informatie kunnen worden ontleend;
a. informatie ten behoeve van het eigen management om een doelmatig materieelbeheer te kunnen

voeren;

b. informatie ten behoeve van de minister van Financien in het kader van zijn toezicht op de
uitvoering van de begroting;

c. informatie die in het kader van de jaarlijkse verantwoording via het departementaal jaarverslag
nodig is om aan de Staten-Generaal verantwoording over het gevoerde materieelbeheer te kunnen
afleggen;

d. informatie die op incidentele basis ten behoeve van de verantwoording aan de Tweede Kamer
moet kunnen worden overgelegd.

Met betrekking tot installaties in onroerende zaken kan het, afhankelijk van de risico's die daarmee
gelopen worden, zinvol zijn om vast te leggen: a) de plaats waar deze installaties zich bevinden, b) wie
daarover het dagelijks beheer voert, c) de onderhoudsbeurten en storingen en d) de jaarlijkse en
cumulatieve afschrijvingen.
Het hebben van inzicht in de kosten van afschrijving van duurzame zaken is in het algemeen van
belang wanneer aan derden tarieven of prijzen in rekening worden gebracht voor verrichtte diensten
of geleverde producten.
Ook inzicht in de staat van onderhoud van dergelijke zaken is van belang. Wanneer duurzame zaken
niet goed worden onderhouden, kunnen werkprocessen niet meer of in onvoldoende mate worden
uitgevoerd en moeten eerder middelen worden aangewend om de zaken opnieuw aan te schaffen.
Adequaat onderhoud kan bovendien een eventuele verkoopprijs positief be'mvloeden.
Bijgehouden kan bijvoorbeeld worden wanneer onderhoud heeft plaatsgevonden, wanneer het
eerstvolgende onderhoud zaI moeten plaatsvinden, wat er bij het onderhoud is gedaan en/of
vervangen, enz. Ook kan het relevant en zinvol zijn om ook het aantal storingen en de aard van deze
storingen bij te houden. Deze gegevens kunnen immers van belang zijn bij vervangingsbeslissingen of
het doen van een beroep op geldende garantiebepalingen.
Aan administraties van (veroorzaakte) schades en van aansprakelijkstellingen door derden zullen
geheel andere inhoudelijke eisen worden gesteld. Naast het bijhouden van gegevens over de meer
belangrijke voorgevallen schades en aansprakelijkstellingen (o.a. oorzaak, omvang, frequentie,
herstelwijze), zullen vaak ook andere van belang zijnde gegevens moeten worden bijgehouden.
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan gegevens over de (resultaten van) preventiemaatregelen en
met betrekking tot eventueel gesloten verzekeringscontracten (reden van afsluiten, voorwaarden,
premies).
De beschikbaarheid van schadestatistieken is een voorwaarde voor het kunnen maken van risicoanaly-
ses.
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Wat als meer belangrijke schades en aansprakelijkstellingen most worden beschouwd, is ter beoorde-
llng van de betrokken minister. Ook kleine schades kunnen belangrijk zijn, met name als het veel
voorkomende, identieke schades betreft. Dat kan namelijk wijzen op een enkele oorzaak die alleen
door registratie manifest wordt.
In het algemeen moet ervan worden uitgegaan dat er van aansprakelijkstellingen altijd een vastleg-
ging (dossiervorming) zai plaatsvinden.

Artikel 6 Overtolligstelling onroerende zaken

Eerste lid

Dit lid regelt dat de minister die belast is met het materieelbeheer van een onroerende zaak, deze
onroerende zaak zo spoedig mogelijk overtollig stelt wanneer hi] die zaak niet (langer) nodig heeft
voor de uitvoering van het beleid en de taken waarvoor hi] verantwoordelijk is.
Overtolligstelling is alleen aan de orde, indien deze de praktische uitvoering van het hier bedoelde
beleid of de hier bedoelde taken van een minister niet schaadt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de
onroerende zaak een onlosmakelijk onderdeel vormt van een openbare infrastructurele voorziening
waarvoor het materieelbeheer is belegd bi] de betreffende minister, dat er concrete plannen liggen
voor de bouw, aanleg of uitbreiding van gebouwen of werken op de onroerende zaak in het kader van
het beleid of een taak, of dat de onroerende zaak weliswaar niet meer direct benodigd is, maar dat er
concrete plannen liggen om de onroerende zaak binnen afzienbare termijn als ruilgrond/object in te
zetten ten behoeve van de realisering van concrete plannen ter uitvoering van het beleid of een taak
elders. In dat geval ligt het, op dat moment, niet voor de hand de onroerende zaak overtollig te stellen.
Plannen om bijvoorbeeld op de onroerende zaak duurzaam energie te laten opwekken voor gebruik
door derden zullen als zodanig geen reden kunnen zijn om de onroerende zaak niet overtollig te
stellen.

Financiele redenen ontleend aan het bestaan van begrotingsafspraken tussen ministeries op basis
waarvan de opbrengsten uit het verlenen van beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken of het in
gebruik geven daarvan aan derden ten goede komen aan de minister die belast is met het materieel
beheer van de onroerende zaak, behoren bij het al dan niet overtollig stellen geen rol te spelen. Het
Rijk heeft geen niet overtollig gesteld vastgoed met het enkele doel er financieel gewin mee te
behalen.

Ook de vaststelling door de Minister van BZK dat een onroerende zaak niet langer nodig is voor de
uitvoering van de huisvestingstaken waar hij verantwoordelijk voor is, betreft een overtolligstelling.
Ten slotte wordt volledigheidshalve nog opgemerkt dat een onroerende zaak ook voor een deel
overtollig kan worden gesteld.

Tweede lid

Een minister die een onroerende zaak overtollig stelt, kan daarbij alleen voorwaarden stellen richting
de minister van BZK die zien op het gebruik en de inrichting van de onroerende zaak na de overdracht
van het materieelbeheer aan een andere minister, op het gebruik en de inrichting van de onroerende
zaak gedurende de periode waarin de onroerende zaak door de minister van BZK wordt aangehouden
en op het gebruik en de inrichting van de onroerende zaak na de overdracht van het eigendomsrecht
van die onroerende zaak aan een derde. Deze voorwaarden moeten rechtstreeks verband houden met

de feitelijke uitvoering van het op hem rustende materieelbeheer van een aan de onroerende zaak
grenzende onroerende zaak of verband houden met een op hem rustende verplichting in relatie tot de
betreffende onroerende zaak op grond van wet- en regelgeving.
Indien nodig overleggen de minister van BZK en de minister die overtollig stelt met elkaar over de hier
bedoelde voorwaarden.

Een voorwaarde die verband houdt met de feitelijke uitvoering van de zorg voor het materieelbeheer
van een aangrenzende onroerende zaak zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij de verkoop van de
overtollig gestelde onroerende zaak een recht van overpad wordt voorbehouden.
Een voorbeeld van een verplichting op grond van wet- en regelgeving is de verplichting voor de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat (l&W) op basis van artikel 5.3 van de Waterwet om te zorgen
voor het vegetatiebeheer in de uiterwaarden van de grote rivieren ongeacht wie eigenaar is van de
grond.

Derde lid

Als een onroerende zaak naar het oordeel van de Minister van BZK ten onrechte niet overtollig wordt
gesteld, zaI de Minister van BZK de desbetreffende minister uitdrukkelijk vragen dit alsnog te doen.

Vierde lid

Zoals in het algemeen deel van deze toelichting reeds is vermeld, is de Minister van BZK verantwoor-
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delijk voor het materieelbeheer van overtollige onroerende zaken. Daarom is in dit lid geregeld hoe en
wanneer de overdracht van het materieelbeheer (oftewel de zorg voor het onderhoud en de instand-
houding) met betrekking tot een overtollig gestelde onroerende zaak aan de Minister van BZK wordt
overgedragen. Het begrip tijdelijk beheer, dat genoemd werd in artikel 9, vierde lid, van de voormalige
Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006 (RMR 2006), wordt niet gebruikt, omdat de Comptabili-
teitswet 2016 dit begrip niet kent.

Vijfde lid

In het proces-verbaal van overname kunnen ook nadere afspraken met de overdragende dienst
worden vastgelegd, die bij de overdracht van belang zijn. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken met
betrekking tot voor de overdracht ontstane milieurisico's. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen
van dergelijke risico's ligt bij het overdragende ministerie, tenzij de Minister van BZK die verantwoor
delijkheid expliciet heeft overgenomen.

Zesde lid

Dit lid komt voor wat betreft betalingsaspect overeen met de inhoud van artikel 9, negende lid, tweede
volzin, van de voormalige RMR 2006. Bij het verkopen, verhuren en verpachten van en het verlenen
van beperkt zakelijk rechten op onroerende zaken aan derden, wordt een marktconforme prijs in
rekening gebracht (dat is geregeld in hoofdstuk 3 van deze regeling). Ook bij de interne overdracht van
het materieelbeheer van onroerende zaken wordt dit uitgangspunt gehanteerd.
Op grond van het KORV krijgt de minister die een onroerende zaak, die bij hem in materieelbeheer is,
overtollig stelt en het materieelbeheer van die onroerende zaak overdraagt aan de Minister van BZK,
initieel een lager bedrag dan de op dat moment geldende marktwaarde. Bij verkoop van de onroe
rende zaak aan een derde ontvangt hij indien mogelijk nog een nabetaling.

Zevende lid

Dit lid ziet op de overtollig gestelde onroerende zaken buiten Nederland die in materieelbeheer zijn bij
de minister van Buitenlandse Zaken. De verkoop van deze overtollig gestelde onroerende zaken
gebeurt niet door de minister van BZK, maar door (ambtenaren van) het ministerie van Buitenlandse
Zaken, onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK. De minister van BZK heeft voorwaarden
gesteld aan deze verkoop. Het hier bedoelde grondgebied van Nederland omvat overigens het
grondgebied van zowel het Europese als het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en
Saba).

Artikel 7 Herbestemming binnen het Rijk

In dit artikel wordt aangegeven wat procedureel gezien de volgende stap is, zodra de Minister van BZK
het materieelbeheer van de overtollig gestelde onroerende zaak heeft overgenomen.

In dit geval zai hij eerst nagaan of hij de onroerende zaak:
•  in gebruik kan geven aan een orgaan of organisatie die onderdeel uitmaakt van de rechtspersoon

Staat,
•  in gebruik kan geven aan een orgaan of organisatie voor wie de huisvesting bij of krachtens wet

aan de Staat is opgedragen,
•  in gebruik kan geven aan een organisatie voor wie een minister die verantwoordelijk is voor die

organisatie een verzoek heeft ingediend, of
•  tot gebruik ter beschikking kan stellen aan het koninklijk huis.
Het betreft hier ingebruikgeving en terbeschikkingstelling op basis van de huisvestingstaken zoals
verwoord in de artikelen 2 en 3 van het Besluit taak RVB 2017van de Minister van BZK. Wanneer een

onroerende zaak wordt ingezet voor de uitvoering van deze huisvestingstaken blijft het materieelbe
heer van deze onroerende zaak bij de Minister van BZK.
Ook zaI hij nagaan of een andere minister de onroerende zaak wil inzetten voor de uitvoering van
beleid of taken waarvoor deze verantwoordelijk is.
Bij andere minister m'oet met name gedacht worden aan de Minister van Defensie en de Minister van
l&W). Zij maken voor de taakuitoefening van de krijgsmachtdelen en van Rijkswaterstaat namelijk
geen gebruik van onroerende zaken die door de minister van BZK conform diens huisvestingstaak als
bedoeld in artikel 2 Besluit taak RVB 2017 aan hen in gebruik zijn of worden gegeven. Zo nodig moet
een onroerende zaak die nodig is voor de taakuitvoering van de krijgsmachtdelen of van Rijkswater
staat door hen zelf worden aangekocht of aangehuurd.
Ook andere ministers dan de ministers van Defensie en van l&W mogen echter aangeven dat zij een
overtollig gestelde onroerende zaak willen inzetten voor de uitvoering van beleid of taken waarvoor zij
verantwoordelijk zijn.
Indien een andere minister de onroerende zaak wil inzetten voor de uitvoering van beleid of taken
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waar hij verantwoordelijk voor is en bereld Is om een marktconforme koopprljs voor die onroerende
zaak te betalen aan de minister van BZK (een interne betaling), wordt de zorg voor het materieelbe-
heer van die onroerende zaak aan hem overgedragen. Deze overdracht wordt vastgelegd in een
proces verbaal van overname. Voorwaarden gesteld bij de overtolligstelling van de onroerende zaak
en eventuele nadere afspraken worden eveneens vastgelegd in dit proces verbaal.

Artikel 8 Aanhouden Rijksvastgoed

Indien de Minister van BZK de overtollig gestelde onroerende zaak niet direct zelf kan inzetten voor de
uitvoering van zijn huisvestingstaken en ook andere ministers geen belangstelling hebben voor de
onroerende zaak, beslist de Minister van BZK of er redenen zijn om de onroerende zaak (voorlopig)
aan te houden en in elk geval (nog) niet aan derden te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer hij de onroerende zaak zelf alsnog binnen afzienbare tijd kan inzetten voor de uitoefening van
de huisvestingstaken waar hij verantwoordelijk voor is of wanneer de onroerende zaak naar verwach-
ting op termijn een hogere waarde zai hebben en de kosten verbonden aan het in eigendom aanhou
den ruimschoots uit de opbrengsten van een tijdelijke ingebruikgeving (verhuring, verpachting) van
de onroerende zaak aan derden en die hogere waarde zullen worden gedekt. Als besloten wordt tot
het aanhouden van een overtollig gestelde onroerende zaak, wordt deze zoveel mogelijk, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 10, tijdelijk in gebruik gegeven aan derden.
De inhoud van het onderhavige artikel stemt overeen met de inhoud van de laatste zinsnede van
artikel 9, zesde lid, van de RMR 2006 en de daarbij gegeven toelichting.

Artikel 9 Verkoop rijksvastgoed aan derden

Dit artikel bevat regels met het oog op de gang van zaken wanneer een onroerende zaak niet kan
worden ingezet voor de uitoefening van huisvestingstaken van de minister van BZK, andere ministers
geen belangstelling hebben voor inzet van de onroerende zaak en de Minister van BZK vervolgens
besloten heeft om de onroerende zaak niet aan te houden, zodat verkoop aan derden mogelijk is.
Bij verkoop van vastgoed van de Staat moet uiteraard worden voldaan aan de Europese kaders voor
staatssteun, privaatrechtelijke verplichtingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Kernbegrippen hierbij zijn marktconformiteit, transparantie en openbaarheid.
Het uitgangspunt bij verkoop van rijksvastgoed aan derden is dat een openbare aanbieding plaats-
vindt. Slechts in drie specifieke gevallen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a, b en c, kan een
uitzondering op dit uitgangspunt worden gemaakt door de Minister van BZK.

Eerste lid, onderdeel a

Openbare aanbieding van het eigendomsrecht met betrekking tot een onroerende zaak vindt (nog) niet
plaats als een minister een verzoek heeft ingediend om de belangstelling voor de overname van het
eigendomsrecht te peilen bij een organisatie waarvoor deze minister verantwoordelijk is.
Een dergelijk verzoek kan gericht zijn op een specifieke onroerende zaak waarvoor door de Minister
van BZK een nieuwe eigenaar wordt gezocht, maar ook op onroerende zaken in het algemeen die
wellicht door de desbetreffende organisatie zouden kunnen worden aangewend voor haar eigen
huisvesting of taakuitvoering. Dat de onroerende zaak door de desbetreffende organisatie daadwerke-
lijk wordt aangewend voor haar eigen huisvesting of taakuitvoering is essentieel. Met deze aanwen-
ding wordt namelijk invulling gegeven aan een herbestemming in de publieke sfeer, waarvoor
afgeweken mag worden van het openbaarheidsbeginsel.
Het is van belang dat de onderhandelingen met de desbetreffende organisatie binnen een redelijke
termijn worden afgerond, omdat de Minister van BZK in de tussentijd verantwoordelijk is voor de
kosten van het materieel beheer (onderhoud en de instandhouding) van de overtollig gestelde
onroerende zaak.

Wanneer het verzoek van een minister gericht is op onroerende zaken in het algemeen die door de
door hem genoemde organisatie zouden kunnen worden aangewend voor haar huisvesting of
taakuitvoering, is het aan de Minister van BZK om te bepalen of een individuele onroerende zaak
daarvoor geschikt is.

Eerste lid, onderdeel b

Gegeven de wens om onroerende zaken die eigendom zijn van de Staat zo mogelijk opnieuw een
bestemming te geven in de publieke sfeer, kan ook ten behoeve van andere overheden en daaronder
vallende diensten worden afgezien van een openbare aanbieding. Van een bestemming in de publieke
sfeer is in ieder geval sprake indien de onroerende zaak volledig wordt aangewend voor de huisves
ting van die overheid, voor de aanleg van openbaar toegankelijke infrastructurele voorzieningen of
voor de uitvoering van publieke taken die volledig met publieke middelen van die overheid worden
bekostigd.
Het gaat hier om het feitelijke gebruik van de onroerende zaak direct na de eigendomsoverdracht. De
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(publiekrechtelijke) ruimtelijke ordeningstechnische bestemming die daze eventueel krijgt van een
gemeente is niet van belang.
Voor andere vormen van herbestemming (bijvoorbeeld ten behoeve van woningbouw, een winkelcen-
trum, een bedrijfsterrein of commercieel te gebruiken kantoren) kunnen de betrokken overheden een
beroep doen op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en op basis daarvan een wettelijke claim leggen,
waar ook de Minister van BZK aan gebonden is.
Nadere beleidsregels omtrent wat we! en niet onder 'het opnieuw een bestemming geven in de
publieke sfeer' moet worden verstaan, zullen warden gepubliceerd op wwrw.rijksvastgoedbedrijf.nl.

Eerste lid, onderdeei c

Wanneer het naar het oordeel van de Minister van BZK aannemelijk is dat er geen belangstelling zai
zijn voor de onroerende zaak bij anderen dan de huidige gebruiker of de aangrenzende eigenaar, kan
de Minister van BZK eventueel afzien van een openbare aanbieding van het eigendomsrecht.
Van het ontbreken van belangstelling bij anderen dan de aangrenzend eigenaar of eigenaren kan
bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer de onroerende zaak slechts via zijn of hun grond kan worden
ontsloten. Kan de onroerende zaak slechts via de grond van een aangrenzend eigenaar worden
ontsloten, dan ligt het voor de hand af te zien van een openbare aanbieding en de daarmee gemoeide
kosten te besparen. Is ontsluiting mogelijk via de gronden van meerdere aangrenzende eigenaren, dan
is een aanbieding waaraan alleen zij kunnen deelnemen de meest aangewezen weg.
Dat er alleen belangstelling zaI zijn bij een huidige gebruiker van een onroerende zaak zaI niet snel
aangenomen kunnen worden. Een onroerende zaak kan immers ook in verhuurde staat worden
verkocht. Is dit laatste het geval, dan ligt een openbare aanbieding van het eigendomsrecht wel voor
de hand.

Tweede lid

Wanneer een onroerende zaak op voorhand, bijvoorbeeld vanwege de omvang of de ligging van die
onroerende zaak, niet geschikt is om opnieuw een bestemming te krijgen in de publieke sfeer, kan de
minister afzien van aanbieding van die onroerende zaak aan provincie, waterschap en gemeente.

Derde lid

Het voorbehouden van het recht van gunning is noodzakelijk om niet de indruk te wekken dat elk bod
zonder meer geaccepteerd zaI worden.

Artikel 10 Ingebruikgeving en erfpacht- en opstalrechtverlening

Dit artikel bevat regels voor het tijdelijk aan derden in gebruik geven van zowel overtollig -, als niet
overtollig gestelde onroerende zaken van de Staat en voor het ten behoeve van derden vestigen van
een erfpacht- of opstalrecht op niet overtollig gestelde onroerende zaken van de Staat. Ingebruikge
ving omvat het verpachten, verhuren, in bruikleen geven en op andere wijze tijdelijk in gebruik geven.
Het erfpacht- en opstalrecht zijn beperkt zakelijke rechten.
Net als bij verkoop, moet bij het in gebruik geven van en het vestigen van beperkt zakelijke rechten op
vastgoed van de Staat worden voldaan aan Europese kaders voor staatssteun, privaatrechtelijke
verplichtingen en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De kernbegrippen zijn ook hier
marktconformiteit, transparantie en openbaarheid.
In de praktijk kan een derde de Staat om een gebruiksrecht, erfpacht- of opstalrecht verzoeken met
betrekking tot Staatsgrond. De Staat kan op zijn beurt ook uit eigen initiatief een gebruiksrecht,
erfpacht- of opstalrecht aan derden aanbieden. Het kan bij een erfpacht- of opstalrecht bijvoorbeeld
gaan om een windmolenpark (opstal) of een agrarische of industriele erfpacht.
Het gaat bij een erfpacht- of opstalrechten altijd om niet overtollig gestelde onroerende zaken. Als een
onroerende zaak overtollig gesteld is, geldt immers artikel 9.

Eerste lid

Het is niet altijd mogelijk om een overtollig gestelde onroerende zaak terstond in te zetten voor
huisvestingstaken van de minister van BZK, over te dragen aan een andere minister conform artikel 7
van de onderhavige regeling of te verkopen aan een derde. Ook kan op basis van artikel 8 om
financiele redenen zijn besloten de onroerende zaak tijdelijk aan te houden. In dergelijke gevallen kan
een onroerende zaak tijdelijk in gebruik worden gegeven aan een derde.
Wanneer de minister die de onroerende zaak overtollig heeft gesteld op grond van artikel 6, tweede
lid, voorwaarden heeft gesteld met het oog op het gebruik en de inrichting van de onroerende zaak,
dan moeten deze voorwaarden natuurlijk ook bij het tijdelijk gebruik in acht worden genomen.
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Tweede en derde lid

Met betrekking tot een niet overtollig gestelde onroerende zaak kan door de minister van BZK (tijdeiijk)
een gebruiksrecht, erfpacht- of opstalrecht worden verleend aan een derde, wanneer de minister die
belast is met het materieelbeheer van die onroerende zaak daar, gelet op de feitelijke uitvoering van
bet beleid en de taken waar hij verantwoordelijk voor is, geen bezwaar tegen heeft.
Die minister kan zo nodig 00k voorwaarden stellen. Die voorwaarden moeten echter rechtstreeks
verband houden met de feitelijke uitvoering van het materieelbeheer van de onderhavige onroerende
zaak of een daaraan grenzende andere onroerende zaak of met het beleid en de taken waar hij
verantwoordelijk voor is, en betrekking hebben op het gebruik (inclusief de duur daarvan) en de
inrichting van de onroerende zaak, zonder de aard van het gebruik of de inrichting van de onroerende
zaak voorte schrijven. Het kan immers niet zo zijn dat door het stellen van voorwaarden (indirect) de
bestaande taak- en bevoegdheidsverdeling tussen ministers met betrekking tot rijksvastgoed terzijde
wordt geschoven.
De hierboven in de toelichting op artikel 6, tweede lid, genoemde verplichting van de Minister van
l&W met betrekking tot het uitvoeren van vegetatiebeheer in de uiterwaarden van de grote rivieren
kan in dit verband worden aangemerkt als een voorbeeld van een op hem rustende zorg voor het
materieelbeheer van de betreffende onroerende zaken. Een voorbeeld van een voorwaarde gesteld in
verband met het materieelbeheer van de onroerende zaak kan dus zijn het opnemen in de overeen-
komst van ingebruikgeving, erfpacht- of opstalrechtverlening van een bepaling op grond waarvan de
Minister van l&W (voor deze Rijkswaterstaat) te alien tijde toegang heeft tot het perceel waarvoor een
gebruiksrecht, erfpacht of opstalrecht wordt verleend, om het vegetatiebeheer te verzorgen.

Vijfde lid

Ook voor het (tijdeiijk) verlenen van een gebruiksrecht, erfpacht- en opstalrecht met betrekking tot
onroerende zaken van de Staat aan derden geldt in beginsel een openbare aanbiedingsplicht. Dit
betekent dat, net als bij verkoop, alle burgers, bedrijven en andere overheden in staat worden gesteld
om een dergelijk recht te verwerven. Als er een verzoek ligt van een andere minister, ten behoeve van
een organisatie waarvoor hij verantwoordelijk is, en er binnen redelijke termijn overeenstemming is
bereikt met die organisatie over de verlening van het recht met het oog op de eigen huisvesting van of
taakuitoefening door die organisatie, is openbare aanbieding niet aan de orde. Hetzelfde geldt
wanneer er een verzoek ligt van een provincie, waterschap of gemeente en binnen redelijke termijn
overeenstemming is bereikt over de verlening van het recht met het oog op een herbestemming van
de onroerende zaak in de publieke sfeer door deze provincie, dit waterschap of deze gemeente.
Provincies, waterschappen en gemeenten vragen de Staat regelmatig om een opstalrecht op
Staatsgrond voor (openbare) infrastructurele voorzieningen, zoals viaducten, bruggen en duikers.

Zesde lid

Voor het hebben van een gebruiksrecht, erfpacht- of opstalrecht op een onroerende zaak van de Staat
betalen derden een markconforme tegenprestatie aan de minister van BZK.

Zevende lid

Wanneer een openbare aanbieding van een gebruiksrecht gelet op de voorziene maximale duur van
de ingebruikgeving niet doelmatig is naar het oordeel van de minister van BZK, kan worden afgezien
van een openbare aanbieding van het gebruiksrecht. Een openbare aanbieding kan bijvoorbeeld
ondoelmatig zijn als het gaat om een overeenkomst voor maximaal enkele maanden, die bovendien
niet verlengd kan worden.

Artikel 111ntrekking beslulten en regelingen

In dit artikel is een aantal ministeriele besluiten en regelingen ingetrokken.
Waar de genoemde besluiten en regelingen van toepassing zijn op grond van lopende overeenkom-
sten, blijven ze wel van toepassing.
Voor zover de inhoud van de ingetrokken besluiten en regelingen nog relevant is, zai deze, waar nodig
aangepast of verduidelijkt, worden gepubliceerd en actueel gehouden op het Rijksportaal of op
www.rijksvastgoedbedrijf.nl.

Onderdeel a

Het Besluit adviseurs beeldende kunst 1997 was een besluit over de inhuur van externe adviseurs met

het oog op de uitvoering van de taak van de Minister van BZK met betrekking tot de inpassing van
beeldende kunst in rijksvastgoed dat onder zijn materieelbeheer viel.
Nadere algemene regels voor dergelijke inhuur in een aparte regeling zijn niet nodig.
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Het Besluit Adviseurs beeldende kunst 1997 bevatte bovendien een taakbeschrijving die inmiddels
door de praktijk (bijvoorbeeld door de opbouw van kennis en systemen in de eigen organisatie) is
achterhaald.

Bij de inhuur van externen zai de Minister van BZK precies aangeven wat hij wel en niet van hen
verwacht.

Onderdeel b

De Regeling Asbestbeleid Rijksgebouwendienst bevatte regels met betrekking tot het inventariseren
van asbest in voor 1 december 2000 door de toenmalige Rijksgebouwendienst aangekochte en
aangehuurde onroerende zaken waarvan de bouw voor 31 december1993 is gestart, en het zo nodig
verwijderen daarvan, de prioritering en het kostenaspect, zowel in relatie tot de verhuurder als tot de
(rijksinterne) gebruiker.

Onderdeel c

De Regeling Beschikbaarstelling Grafelijke Zaien bevatte voorschriften met betrekking tot de beschik-
baarstelling van de Ridderzaal, de Rolzaal, de Weeskamer, de De Lairessezaal en de Kelderzaal aan de
Kamers der Staten Generaal, Hoge Colleges van Staat, regering of individuele ministers, en met
betrekking tot de kosten ter zake.

Onderdeel d

De Regeling tarieven Rijksgebouwendienst 2003 bevatte een regeling met betrekking tot het door de
Rijksgebouwendienst in rekening kunnen brengen van kosten, die niet begrepen waren in de
gebruiksvergoeding die partijen in het kader van de rijkshuisvesting aan de Rijksgebouwendienst
verschuldigd waren, en de berekening van de hoogte van die kosten.

Onderdeel e

In de Regeling Procedure Huisvesting Internationale Organisaties 2006 was een procedure opgeno-
men voor en worden voorwaarden gesteld met betrekking tot de huisvesting van internationals
organisaties door de Rijksgebouwendienst.

Onderdeel f

De Regeling Taakverdeling Beheer 2007 bevatte een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden
en de daarmee gemoeide kosten met betrekking tot beheer, onderhoud en (weder)oplevering van
gebouwen, werken en terreinen die door de Rijksgebouwendienst in het kader de rijkshuisvesting in
gebruik waren gegeven, tussen de Rijksgebouwendienst en de gebruiker.

Onderdeel g

In de Regeling geschillencommissie voor de Rijkshuisvesting was een commissie in het leven
geroepen voor het opiossen van geschillen tussen de Rijksgebouwendienst en door haar op basis van
het toenmalige Rijkshuisvestingsstelsel gehuisveste partijen. Deze commissie is sinds haar installing
in 1999 echter nog nooit bijeen geweest. Eventuele geschillen zijn steeds op andere wijze opgelost.

Onderdeel h

De Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst 2008 bevatte de methodiek die met ingang van
1 januari 2008 door de Rijksgebouwendienst gehanteerd diende te worden voor de bepaling van de
hoogte van de gebruiksvergoeding die door partijen, die op basis van het Rijkshuisvestingsstelsel
1999 door de Rijksgebouwendienst gehuisvest warden, aan de Rijksgebouwendienst betaald diende te
worden.

Onderdeel i

De Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst 2008 bevatte regels met
betrekking tot het afsluiten van interne verhuurovereenkomsten op basis van het Rrijkshuisvestings-
stelsel 1999 en daarbij behorende algemene verhuurvoorwaarden.

Onderdeel j

De Regeling kostenverdeling brandveiligheidsmaatregelen. Programme brandveiligheid bevatte een
regeling met betrekking tot de verdeling van de kosten van het eenmalig inventariseren van brandvei-
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ligheidsgebreken en het zo nodig op basis daarvan eenmalig nemen van brandveiligheidsmaatrege-
len, niet zijnde brandveillgheidsmaatregelen die op grond van Regaling Taakbeheer 2007 warden
aangeduid als afnemerszaken (gebruikerszaken) waarvoor da afnamar (gebruiker) technisch en
financieel verantwoordelijk is, met uitzondering van da bouwtechnische brandveiligheidsmaatregelen
ten behoeve van bedrijfsinstallatie, in gebouwen, niet zijnde justitiele inrichtingen in gebruik bij de
Dienst Justitiele Inrichtingen van het ministerie van Justitie, die op SIVR-basis in gebruik waren
gegeven.

Onderdeel k

In de Regaling Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 waren de algemene voorwaarden
opgenomen die sinds 1 januari 2011 door de Rijksgebouwendendienst van toepassing dienden te
worden verklaard op haar offertes voor de hoge colleges van staat, ministeries, onder ministeries
ressorterende rijksdiensten en baten-lastendiensten en andere lichamen en organisaties waarvoor de
zorg krachtens artikel 4, eerste lid, van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 aan de Rijksgebouwen
dienst was opgedragen, voor een door de Rijksgebouwendienst te leveren product (huisvesting, i.e.
interne verhuring) of dienst (advisering) en op overeenkomsten met die partijen.

Onderdeel I

In de Regaling Algemene Externe Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 waren de algemene
voorwaarden opgenomen die met ingang van 1 januari 2011 door Rijksgebouwendienst van toepas
sing dienden te worden verklaard op haar offertes voor provincies, gemeentes en andere openbare
lichamen voor het leveren van adviezen met betrekking tot huisvesting en voor internationale
organisaties voor het leveren van huisvesting of adviezen met betrekking tot het leveren van huisves
ting en op overeenkomsten met die partijen.

Onderdeel m

Verzuimd was om het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013 bij latere mandaatbesluiten te laten
vervallen.

Artikel 12 Inwerklngtreding

De onderhavige regeling komt onder andere in de plaats van de Regeling Materieelbeheer Rijksover-
heid 2006 (voor zover die betrekking had op onroerende zaken van het Rijk), die met de inwerkingtre-
ding van de Comptabiliteitswet is vervallen. De regeling treedt daarom op 1 januari 2018, tegelijk met
de Comptabiliteitswet 2016, in werking.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties,
R.W. Knops
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

woensdag 6 maart 2019 14:37

Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: erfpacht Waterkant 19 te Ens
staatscourant 27 december 2017.pdf

Graag onderstaande uitgaande mail koppelen aan upo 1020231957

Medciverker Vastgoed
Afdeiing Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeiing Verkoop
Brinkstraat4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD j Den Haag

(woensdag t/m vrijdag)

I g riiksQverheid-nl
hup rnksvasltzoedbedriir.nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:

Verzonden: woensdag 6 maart 2019 14:35

Aa n: @ z iggo. n r

Onderwerp: erfpacht Waterkant 19 te Ens

Geachte heer|

Zeals telefonlsch afgesproken doe Ik u hierbij toekomen de Staatscourant van 27 december 2017, waarin de
regelgeving beheer onroerende zaken van het rijk is gepubliceerd.

Met vriendelijke groet

Medewerker Vastgoed
Afdeiing Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeiing Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

(woensdag t/m vrijdag)

jf'c/ri iksoverheid.nl
:-svastL'oedbcdrii f.ni

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenvjerking met, en
met oog voor de omgeving.
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Telefoonnotitie

Datum

Zaaknummer

Documentnummer

Inkomcnd/uitgaand

Opsteller

26 november 2018

107002034

mw

mr.

(Pekel & Klein notarlssen)

Gespr. met van P&K notarlssen. Zij geeft aan dat haarvorlge

week gebeld heeft en medegedeeld dat de aankoop vh bloot eigendom voor client wat langer zai

gaan duren. De eventuele overdracht van het recht op zich kan wel op kortere termijn worden

gerealiseerd. De laatste info van mw.|||||| is dat de client nog laat weten of hij wil wachten op
aankoop van het bloot eigendom of dat hij toch tussentijdse overdracht van het erfpachtrecht wenst.

Zij bevestigt dat koper^^|^^H. idd a/d zoon van verkoper toebehoort.

Met mw.^l
ingenomen.

afgesproken dat zij contact opneemt met mij zodra de client zijn standpunt heeft



44.

Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp:

Bijiagen:

Urgentie:

|@poldernotaris.nl>
maandag 24 September 2018 13:55

Postbus RVB DIVcentraal

MD FW: FW: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te
8307 AB Ens

uittrekseLkadastrale_kaart_8307AB19_10-07-2018_17-02-51 (1) (1 ).pdf

Hoog

Geachte heer/mevrouw,

In verband met de afwezigheid van de heer|
Graag verneem ik spoedig van u.

verwijs ik u naar de onderstaande mails.

Met vriendelijke groet,

notarisklerk

Woensdag afwezig.

notarissen 'estate planners

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waan/oor de beroepsaansprakelljkheids-verzekering In voorkomend geval de
notaris aanspraak op ultkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van
Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan

de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Pekel en Klein Notarissen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch
voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged, it is intended solely for the use of the individual

or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. if you are not the intended recipient you are hereby notified that any
disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.
Pekel en Klein Notarissen are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor
for any delay in its receipt.



\/an:H|||||(S) poldernotaris.nl
Verzonden: 24-09-2018 13:51

Aa n: @ rij kso ve r h e 1 d. n 1

Onderwerp: FW: [2018.3717.01] de registergoederen geiegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Goedemiddag I
Kun jij aangeven wanneer Ik een reactie op onderstaande mail mag verwachten en weike afdeling of
persoon dezaak in behandeling heeft?
De heer^mm wil graag de zaak afhandelen echter we hebben nog geen reactie/toestemming
ontvangen.

De aankoop van de bloot eigendom van de erfpachtrechten heeft de voorkeur van de heer^^^^. Met
weike afdeling of persoon dient hij hiervoor contact op te nemen (graag een naam,telefoonnummer en
mailadres), aangezien bet hem thans nog niet is gelukt om iemand aan de telefoon te krijgen.
Verneem graag van je.

Met vriendeiijke groet.

notarisklerk

Woemdag afwezig.

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.ni

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkhelds-verzekering in voorkomend geval

de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de

Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen

dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan. Pekel en Klein Notarissen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-
mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby

notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited
and may be unlawful. Pekel en Klein Notarissen are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained
in this communication nor for any delay in its receipt.

Van:^^^^(a)poidernotaris.ni
Verzonden: 03-08-2018 12:12

''M- -



Aa n @ rij kso ve rheid. n I

Onderwerp: [2018.3717.01] de registergoederen gelegen aan de Waterkant 19 te 8307 AB Ens

Geachte heer^^^B, beste

Hierbij bericht ik u zijn twee erfpachtsrechten kadastraal
bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135 heeft verkocht aan^^^f

De notariele overdracht zai plaatsvinden op vrijdag 24 augustus

aanstaande.

Verkoper en koper zijn overeengekomen om een erfdienstbaarheid van overpad te vestigen t.l.v.
het genoemde erfpachtsperceel met bet kadastrale nummer 48 en t.b.v. bet acbterliggende
perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummer 190 (in vol eigendom bij

Namens verkoper vraag ik u toestemming, conform artikel 7 van de toepasselijke
erfpacbtsvoorwaarden, voor gemelde overdracbt en bet vestigen van voormelde
erfdienstbaarheid.

Graag verneem ik van u voor 24 augustus aanstaande. Zijn er vragen en/of opmerkingen, dan
verneem ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,

notarisklerk

Woensdag afwezig.

VanaflO augustus aanstaande ben ik voor 3 weken op vakantie. Dit dossier wordt overgenomen
door notaris mr. poldernotaris.nl).

a

Ecopark 42

8305 BK Emmeloord

T. (0527) 615 931

F. (0527) 615 157

www.poldernotaris.nl

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in voorkomend
geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd
bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de KNB.

Disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze
informatie aan derden is niet toegestaan. Pekel en Klein Notarissen staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby
notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly
prohibited and may be unlawful. Pekel en Klein Notarissen are neither liable for the proper and complete transmission of the
information contained in this communication nor for any delay in its receipt.



45.

Van:

Verzonden:

Aan:

CC:

Onderwerp:

Opvolgingsvlag:

Vlagstatus:

donderdag 22 november 2018 14:02

l@poldernotaris.nl'
RE: Overname behandeling verzoek aankoop bloot eigendom

Opvolgen

Met vlag

Beste^^g,

Ik heb vandaag telefonisch overleg gehad met mevrouw^^m van notariskantoor Pekel en Klein te Emmeloord,.
Het notariskantoor wil graag met spoed een toestemmingsbrief ontvangen betreffende de overdracht van het
erfpachtrecht van de heer^m|^| van||^^^^^^^m|||^|. aanH^|. Het betreft een
bouwgrond gelegen aan de Waterkant 19 te Ens.
He betreft dossier 107002034

Kun jij dit z.s.m. oppakken. De erfpachtoverdracht moet dit jaar nog geregeid worden.

Groetjes

Medewerker Vastgoed
Afdeling Verkoop, Sectie 2

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Transacties & Projecten
Afdeling Verkoop
Brinkstraat 4| 9401 HZ | Assen
Postbus 16169 I 2500 BD | Den Haag

[(woensdag t/m vrijdag)
115 80 56

riiksoN erheid.nl

nt^^^n^mTsNastiiOcdbednif-nl

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van Rijksoverheidsdoeien, in samenwerking met, en
met oog voor de omgeving.

Van:^
VerzonHenTdinsdag 23 oktober 2018 16:15
Aan: |
CC:

Onderwerp: uvername behandeling verzoek aankoop bloot eigendom

Zaaknummer: (IGG) 107002034

Hoifl^l,



Zoals vanmiddag met jou besproken heb ik zojuist contact met mevrouw^^^^^^^ van Pekel Klein notarissen
gehad over het verzoek tot aankoop van bloot eigendom met betrekking tot twee percelen, kadastraal bekend als
gemeente Noordoostpolder, sectie CZ nummers 48 en 135.

Het verzoek van de notaris staat in SAP onder IPO 1010492009. Kun en wil jij de (inhoudelijke) behandeling van het

verzoek overnemen?

Wellicht dat er in de loop van volgende week al door betrokken notaris contact met jou wordt opgenomen over het
verzoek.

Alvast bedankt voor jouw inspanning(en) en moeite.

GrM

Senior medewerker sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie

Afdeling Verhuur & Taxaties
Directie Transacties & Projecten
Rij ksvastgoed bed rijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Spoorlaan 175 | 5038 CB | Tilburg
Postbus 16700 I 2500 BS | Den Haag

m|
Let op: op maandagmiddag werk ik niet.

(5) riiksoverheld.nl

http://www.riiksvastQoedbedri1f.nl

Het Rijksvastgoedbedrljf zet vastgoed In voor de reallsatle van rljksoverheidsdoelen, in samenwerking
met, en met oog voor de omgeving.


