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Geachte heer, mevrouw, 

  

Recent heeft u van het Rijksvastgoedbedrijf een factuur ontvangen voor de pacht 

over de periode 1 november 2017 t/m 30 april 2018. Wij hebben helaas 

geconstateerd dat niet alle facturen correct zijn. Voor deze gang van zaken bied ik 

u mijn oprechte excuses aan. Met onderstaande toelichting hoop ik u helderheid te 

geven over het vervolgproces.  

 

Momenteel worden de verzonden facturen gecheckt. Voor zover wij nu kunnen 

overzien betekent een correctie van de facturen in de meeste gevallen dat er geld 

aan u wordt teruggegeven. U ontvangt binnenkort persoonlijk een specifieke 

toelichting op uw factuur. Indien uw factuur wordt aangepast, ontvangt u twee 

weken erna een (credit)nota. Indien u met een automatische incasso reeds de 

factuur van het Rijksvastgoedbedrijf heeft voldaan, wordt het verschil ook twee 

weken na ontvangst van de specifieke toelichting met u verrekend. Wanneer u 

heeft betaald zonder een automatische incasso of de factuur nog niet heeft 

voldaan, dan wordt er door ons contact met u opgenomen over de verdere 

afwikkeling van de factuur.  

 

Mocht u in de tussentijd een automatische herinnering tot betaling van de factuur 

hebben ontvangen, dan kunt u deze herinnering als niet verstuurd beschouwen.  

 

Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, 

kunt u die per mail of telefonisch stellen via postbus.rvb.pacht@rijksoverheid.nl of 

088-1158000 tijdens kantooruren.  

 

 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

namens deze,  

 

 

 

 

drs. P.W. van Heun MRE MRICS 

hoofd afdeling Verhuur & Taxaties, Rijksvastgoedbedrijf 
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