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]@domeinenrz nl]5 1 2©To

From

Sent

5 1 2 e

Thur 12 17 2020 2 26 38 PM

Subject Voorstel tot nieuw boetebeding
Received

Voorstel tot nieuw boetebeding docx

Thur 12 17 2020 2 26 38 PM

Hallo 5 l 2 e

Ik heb het voorstel zover uitgewerkt Zou jij hier je mening over willen geven aanpassingen willen doen voor Ik dit ga moet delen

met Den Haag Ik zou het fijn vinden als je vooral wilt letten of dIt voorstel

• Duidelijk is voor personen die vreemd zijn ten aanzien van het proces van DRZ

• De optiesvoldoende juridisch onderbouwd zijn zodat het MT een wel overdacht besluit kan nemen

Even ter info dat laatste stuk heb ik moeten toevoegen van 5 1 2 e heeft al aangegeven dat het iet echt relevant is

Dank je wel vast p 1 2 e
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Voorstel tot wiiziging van het boetebeding in de algemene voorwaarden

De aanleiding om het thans gehanteerde boetebeding uit de Algemene Voorwaarden Verkoop

Roerende Zaken Domeinen 2019 te analyseren en aan te passen komt voort uit een tweetal voor DRZ

negatieve uitspraken waarbij door de rechter ambtshaive is getoetst aan de Richtiijn 93 13 EEG

betreffende oneeriijke bedingen in consumentenovereenkomsten Hierbij wii ikeen aantai

mogelijkheden voorleggen

Doel van dit voorstel

Een beding In de Algemene Voorwaarden op te nemen dat voldoet aan de RIchtlIjn 93 13 EEC

In 1993 is de Europese Richtiijn 93 13 EEG betreffende oneeriijke bedingen in

consumentenovereenkomsten vastgesteld De Richtiijn ziet eroptoe dat geen oneeriijke bedingen in

overeenkomsten met consumenten worden opgenomen Volgens de Richtiijn dient een beding als

oneerlijk te worden beschouwd indien het in strijd met de goede trouw het evenwicht tussen de uit

de overeenkomst voortvioeiende rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van de

consumentaanzienlijkverstoort Bijzonder is de zogenoemde ambtshaive toetsing door de rechter

De rechter moet bedingen in overeenkomsten of algemene voorwaarden uit eigen beweging toetsen

aan de Richtiijn Dat betekent dat ook al doet de consument geen beroep op de Richtiijn de rechter

toch moet controleren of bepaalde bedingen oneerlijk zijn Het betekent ook dat ook al had DRZ een

sterke zaaktegen de gedaagde de rechter toch negatief kan oordelen als hij zij van mening is dat

een beding oneerlijk is In de twee voornoemde uitspraken van de rechter is geoordeeld dat het

boetebeding in de algemene voorwaarden van DRZ te ruim is geformuleerd Artikel 13 lid 3 van de

algemene voorwaarden luldt

Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van een op

hem rustende uit de overeenkomst voortvioeiende verptichting aan de koper zonder dat

ingebrekestelling nodig is een boete opieggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden

bedrag met een minimum van 65 euro vijfenzestig euro onverminderd het recht op ontbinding

en of aanvuiiende schadevergoeding Ook voor het geldend maken van dit recht is voorafgaande

ingebrekestelling niet vereist

Het huidige boetebeleid

Bovenstaand artikel uit de algemene voorwaarden wordt in de praktijk niet als zodanig gehanteerd

Bij ontbindingen waarbij sprake is van het niet voldoen door de koper aan de verplichtingen wordt

een boete berekend op grond van het geboden bedrag De boetes worden berekend aan de hand

van onderstaande boetetabel {vermeld op de site en berekend aan de hand van het geboden

bedrag

Hoofdsom {geboden excl opgeld MinimumbedragBoete percentage

30€4 537 80 € 65 00

20€4 537 80 €22 689 01 € 1 361 80

15€ 22 689 01 € 113 445 05 €4 537 80

10€113 445 05 € 17 016 76

Door de rechter is geoordeeld dat het niet inzichtelijk is of en zo ja in hoeverre de schade die DRZ als

gevolg van een ontbinding lijdt afhankelijk is van het geboden bedrag dan wel of de gehanteerde
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staffel van bovenstaande boetetabel de geleden schade dekt Een redelijke vergoeding voor door de

gebruiker geleden verlies wordt niet als onredelijk bezwarend beoordeeld art 6 237 onder i BW

Geadviseerd wordt om het bestreden artikel in de algemene voorwaarden aan te passen waarbij een

zodanige boete wordt berekend dat aantoonbaar is dat daarmee de door DRZ geleden schade wordt

vergoed

De hoogte van de schade

De schade is te onderscheiden in de eventuele lagere opbrengst bij de verkoop van de ontbonden

kavel bij een volgende veiling en de gemaakte veilingkosten Er zijn verschillende mogelijkheden om

die schades opte vangen

1 De goederen die DRZ aanbiedt in haar veilingen bestaan voor het overgrote deei uit in

besiag genomen goederen DRZ verkoopt deze goederen na een daartoe verkregen

machtigingvervreemding van het OM Indien later wordt geoordeeld dat de

rechthebbende zijn in besiag genomen goed terug mag zal DRZ aan de rechthebbende

een uitkering doen ex art 119 lid 2 Sv De uitkering is gebaseerd op het waardebegrip

zoals in dat artikel wordt geformuleerd namelijk de prijs die het voorwerp bij verkoop

door de bewaarder heeft opgebracht of redelijkerwijs zou hebben opgebracht De

opbrengsten van de door DRZ verkochte goederen komen derhalve ten gunste van de

rechthebbende Wanneer de ontbonden kavel bij een volgende veiling minder

opbrengt ondervindt dus vooral de rechthebbende daar nadeel van Immers hij zij

krijgt de lagere opbrengst uitgekeerd Om de genoemde schades opte vangen

kunnen we aansluiting zoeken bij het gestelde in artikel 469 lid 5 Rv Wetboek van

Burgerlijke Rechtsvordering In genoemd artikel wordt gesteld dat ‘bij gebreke van

betaling de zaak terstond weer verkocht zal warden ten laste van hem aan wien zij

toegewezen is Bij de verkopen van de Belastingdienst voertuigen wordt dit reeds

gehanteerd Uit de aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot de

verkopen van de voertuigen in opdracht van de Belastingdienst is opgenomen dat

indien de verkoop van het voertuig de ontbonden kavel bij een latere veiling meer

opbrengt dan de beoogde opbrengst bij de eerste veiling dat DRZ het meerdere niet

uitkeert aan de bieder uit de eerste veiling Brengt de verkoop in de latere veiling

minder op dan het bod uit de eerste veiling dan moet de eerste bieder het verschil

bijbetalen aan DRZ Deze regeling zou te onderbouwen zijn door het felt dat DRZ niet

profiteert van een hogere opbrengst immers die opbrengst wordt later aan de

rechthebbende uitgekeerd bij een de schadeloosstelling ex artikel 119 lid 2 Sv De

schade die de rechthebbende zou lijden door de ontbinding bij een lagere opbrengst

wordt gedragen door de eerste bieder die het verschil in opbrengst aan DRZ vergoedt

Met deze regeling is echter de door DRZ geleden schade in de vorm van de

veilingkosten niet gedekt Deze veilingkosten worden bij een geslaagde verkoop gedekt

door het door de koper betaalde opgeld van 15 van het geboden bedrag Bij een

ontbinding loopt DRZ dit opgeld mis

2 De door de ontbinding mis gelopen veilingkosten kunnen worden opgevangen door aan

de niet betalende koper het opgeld van 15 van het geboden bedrag terug te vragen

Navraag bij BI K heeft geleerd dat het voertuigenproces wisselend kostendekkend is

in 2017 100 kostendekkend in 2018 131 kostendekkend en in 2019 91

kostendekkend Indien er gekozen wordt voor een boete gebaseerd op het door DRZ

misgelopen opgeld zullen de veilingkosten aantoonbaar moeten zijn Een enkele
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stelling dat het proces door ontvangst van het opgeld kostendekkend is is zeker niet

voldoende

Omdat de reden van aanpassing van het boetebeleid is gebaseerd op een Europese

Richtlijn is gezocht naar aansluiting bij andere Europese landen Onderzoek bij andere

veilingen binnen Europa geeft niet echt houvast In Belgie wordt een percentage van

20 berekend in Duitsland wordt gerekend met vaste bedragen afhankelijk van de

hoogte van het geboden bedrag In Frankrijk wordt een percentage van 2 6 van het

geboden bedrag gerekend met een minimum van € 305

Aanvullende informatie

Een wederpartij kan een beding in de algemene voorwaarden vernietigen indien het beding

onredelijk bezwarend is voor de wederpartij {art 6 233 onder b BW Deze vernietigingsmogelijkheid

komt in beginsel toe aan iedere wederpartij onverschillig of dit een ondernemer een particulier een

rechtspersoon of een natuurlijk persoon is Voor consumenten en in een enkel geval kleine

ondernemers {waar DRZ bij de veilingen hoofdzakelijk mee te maken heeft houden artikelen 6 236

en 6 237 BW speciale regels in waardoor de bewijslast van de consument wordt opgeheven dan wel

verlicht Artikel 6 236 BW geeft een limitatieve opsomming van bedingen in algemene voorwaarden

die in consumententransacties als onredelijk bezwarend worden opgemerkt zwarte lijst Deze

bedingen kan een consument altijd vernietigen zonder dat hij ten aanzien van het onredelijk

bezwarende karakter van het beding bewijs hoeftte leveren Het staat DRZ dan nietvrij tegenbewijs

te leveren Artikel 6 236 BW geeft een limitatieve opsomming van bedingen in algemene

voorwaarden die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn grijze lijst Deze bedingen kan een

consument vernietigen zonder dat hij bewijs hoeftte leveren van het onredelijk bezwarende

karakter van het beding Doet een consument hierop een beroep dan kan DRZ tegenbewijs leveren
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Algemene Voorwaarden Domeinen Roerende Zaken 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De Staat De Staat der Nederlanden Domeinen Roerende Zaken

Bieder De natuurlijke of rechtspersoon die op de juiste wijze een

bieding heeft uitgebracht
Voorwaarden De algemene voorwaarden de bijzondere
voorwaarden en de eventuele afwijkingen van de algemene

voorwaarden die zijn vermeld op de website of in de

koopovereenkomst vermelde te verkopen zaak of zaken

Gekochte De op de website of in de koopovereenkomst vermelde

te verkopen zaak of zaken

Aankondiging De mededeling dat een verkoop zal worden

gehouden
De verkopende ambtenaar De directeur Domeinen Roerende

Zaken of een door deze aangewezen persoon

Gegadigde Degene die belangstelling heeft voor het kopen van een

zaak doch daarvoor nog geen bieding heeft uitgebracht
Website Het voor de verkoop van goederen bestemde deel van de

website www domeinenrz nl

Bieding Een door een gegadigde via de website op de juiste wijze

geboden bedrag exclusief opgeld of andere bijkomende kosten

Artikel 2 Gelding van de voorwaarden

Uit hoofde van de aankondiging van de verkoop hebben de relevante

voorwaarden gelding tussen de Staat en de gegadigde Met de ontvangst

door Domeinen Roerende Zaken van de bieding gelden tussen de Staat en

de bieder alle gehanteerde voorwaarden en procedures zoals vermeld op

de website waaronder deze voorwaarden

Artikel 3 Website

1 De kavelomschrijving op de website wordt gemaakt op basis van de

bij Domeinen Roerende Zaken bekende gegevens Voor de juistheid
en volledigheid van de kavelomschrijving wordt niet ingestaan

2 De kavelomschrijving is geschied onder voorbehoud van kennelijke

vergissingen
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3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van

een op de website vermelde kavel tijdens de kijkdag en

4 Indien bij specifieke verkopen aanvullende voorwaarden van kracht

zijn wordt dit op de website vermeld

Artikel 4 Wijze van bieden

1 Er kan slechts worden geboden op de kavels afzonderlijk zonder

enig voorbehoud en zonder voorwaarden Onverminderd het

bepaalde in artikel 8 lid 1 is zgn blind inschrijven d w z

inschrijven zonder zich voldoende te vergewissen van de inhoud

van de kavel zoals deze tijdens de kijkdag en te bezichtigen valt

voor risico van de bieder

2 Voor zover niet anders is aangegeven dienen de biedingen te

geschieden in een bedrag voor iedere kavel derhalve niet per

gewicht of hoeveelheid Er kan alleen worden geboden in hele

euro s

Artikel 5 Biedingen

Een bieding kan uitsluitend via de website worden gedaan zonder

enig voorbehoud en zonder voorwaarden Een bieding kan slechts

worden uitgebracht indien de gegadigde zich als bieder heeft

ingeschreven via de website

De bieding is exclusief opgeld en exclusief eventueel verschuldigde

belastingen

Voor de ontvangst van de bieding geldt het tijdstip van ontvangst

zoals geregistreerd door Domeinen Roerende Zaken Domeinen

Roerende Zaken is niet aansprakelijk indien de bieder als gevolg van

een connputerstoring storingen aan hard of software dan wel

andere omstandigheden van welke aard dan ook geen bod kan of

heeft kunnen uitbrengen
Te laat ontvangen biedingen en biedingen die anderszins niet aan

de in het eerste tot en met het derde lid van dit artikel vermelde

voorwaarden voldoen alsmede biedingen beneden 65

euro vijfenzestig euro s zijn ongeldig
De bieder is vanaf het moment waarop zijn bieding door Domeinen

Roerende Zaken is ontvangen tot en met eenentwintig dagen na de

1

2

3

4

5
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laatste dag waarop kan worden ingeschreven onvoorwaardelijk en

onherroepelijk aan zijn bieding gebonden

Artikel 6 Opgeld BTW emballagegelden etc

1 Boven en behalve bet bedrag der inschrijving is door de koper een

opgeld verschuldigd volgens het percentage van het geboden

bedrag zoals dit is vermeld op de website

2 De koopprijs bestaat uit het geboden bedrag vermeerderd met het

opgeld als bedoeld in lid 1 en eventueel andere verschuldigde

bedragen zoals emballagegelden doch exclusief eventueel

verschuldigde belastlngen Indien over de koopprijs omzetbelasting
en of andere belasting en is verschuldigd staat dit op de website

vermeld

Artikel 7 Gunning

1 Terstond na het in de aankondiging van de verkoop vermelde

tijdstip wordt beslist omtrent de gunning

2 De verkopende ambtenaar beslist omtrent het al dan niet

aanvaarden van biedingen en omtrent de gunning Domeinen

Roerende Zaken is niet aansprakelijk voor schade die bij de bieder

ontstaat vanwege het niet gunnen van een kavel

3 De gunning wordt door middel van de gunningbrief factuur

meegedeeld aan degene aan wie is gegund Verzending van deze

gunningbrief factuur zal via e mail plaatsvinden

4 Telefonische inlichtingen over de uitslag van de verkoop worden

niet verstrekt De uitslagenlijst van elke verkoop wordt gepubliceerd

op de website van Domeinen Roerende Zaken

Artikel 8 Aanvaarding

1 Het gekochte wordt voetstoots verkocht De koper koopt het

gekochte zoals dat in gewicht aantal soort samenstelling en

hoedanigheid ter plaatse staat of ligt opgeslagen De koper koopt te

eigen bate en schade zonder dat hij daarbij kan afgaan op

vermeldingen of mededelingen vanwege de Staat Voor het volledig

zijn van het gekochte het doelmatig deugdelijk veilig of duurzaam

functioneren of de bruikbaarheid dan wel het economisch nut van
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het gekochte wordt niet ingestaan De Staat staat evenmin in voor

het voldoen aan voorschriften ingevolge de Warenwet of enig ander

ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste

Indien de koper ondanks het in lid 1 van dit artikel bepaalde
klachten heeft aangaande het gekochte dient dit direct bij de

afhaling aanvaardingte worden gemeld aan de bij de afhaling
betrokken medewerker van Domeinen Roerende Zaken

Behoudens gevallen van grove schuld is iedere aansprakelijkheid
van de Staat voor schade van welke aard ook uitgesloten
Met de gunning aan de koper geldt het gekochte als afgeleverd en is

dit voor rekening en risico van de koper De Staat is daarna niet tot

bewaking verplicht

2

3

4

Artikel 9 Betaling

De volledige koopprijs de eventueel verschuldigde belasting en

alsmede alle andere eventueel ingevolge de voorwaarden

verschuldigde bedragen moeten tenzij een andere termijn is

bepaald zijn bijgeschreven op de bankrekening van Domeinen

Roerende Zaken uiterlijk binnen acht dagen na de gunning zoals is

aangegeven in de gunningbrief factuur

Het verschuldigde bedrag kan ook worden betaald via een in het

buitenland gevestigde bank door middel van overschrijving in Euro s

op het door Domeinen Roerende Zaken aangewezen

rekeningnummer De hiermee eventueel gemoeide kosten zowel in

het buitenland als in Nederland zijn voor rekening van de koper

Contante betaling of betaling per pin is niet mogelijk De koper is

niet bevoegd tot verrekening De koper dient zich er tijdig van te

vergewissen dat ingeval van betaling door middel van overschrijving

tijdige bijschrijving heeft plaatsgevonden

1

2

3

Artikel 10 Waarborgsom

1 Indien het storten van een waarborgsom is voorgeschreven geldt

voor de betaling daarvan hetgeen hiervoor in artikel 9 is bepaald
2 De waarborgsom wordt zonder rentevergoeding terugbetaald

zodra de koper aan al zijn verplichtingen ingevolge de betreffende

koopovereenkomst heeft voldaan
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3 Domeinen Roerende Zaken is bevoegd alle bedragen die ter zake

van de koopovereenkomst of van haar uitvoering kunnen worden

gevorderd met de gestorte waarborgsom te verrekenen

Artikel 11 Afhaling

1 Het gekochte moet door de koper ter plaatse waar het zich bevindt

volledig worden afgehaald blnnen de in de gunningbrief factuur

genoemde termijn Het gekochte kan worden afgehaald nadat het

totale verschuldigde bedrag op het door Domeinen Roerende Zaken

op de gunningbrief factuur opgegeven rekeningnummer is

ontvangen

2 Indien het gekochte uit meerdere zaken bestaat moet het weghalen
in geregeld tempo geschieden met inachtneming van de door de

verkopende ambtenaar gegeven voorschriften en aanwijzingen of

de met hem gemaakte afspraken Het sorteren en uitzoeken van de

zaken ter plaatse is niet toegestaan De koper dient bij de afhaling
van het gekochte zelf zorg te dragen voor voldoende eigen

personeel

3 De plaats waar het gekochte was opgeslagen moet schoon worden

opgeleverd met herstel van mogelijk bij het weghalen van de zaken

daaraan toegebrachte schade een en anderten genoegen van de

verkopende ambtenaar

4 Indien het gekochte niet is afgehaald binnen de in de

gunningbrief factuur genoemde termijn dan wel de termijn zoals

afgesproken op grond van lid 2 van dit artikel is de koper kosten

van opslag verschuldigd vanaf het moment dat de afhaaltermijn is

verlopen zulks onverminderd de rechten van de Staat ingevolge het

bepaalde in de artikelen 12 en 13 De hierbij bedoelde goederen
kunnen vanaf de vervaltermijn pas weer worden afgehaald als de

stallingskosten zijn voldaan

5 De koper is aansprakelijk voor alle schade die zowel door hemzelf

als door een perso o n en door hem in het werk gesteld mocht

worden toegebracht aan personen in dienst van de Staat aan

Staatseigendommen of aan derden onder vrijwaring van de Staat

voor iedere vordering te dier zake De koper doet bij voorbaat

afstand van alle aanspraken die hij tegenover de Staat zou kunnen

doen gelden wegens schade aan personen of zaken door welke
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oorzaak ook ontstaan en vrijwaart de Staat voor elke vordering ter

zake

6 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien de schade is

ontstaan door of de vordering voortkomt uit grove schuld aan de

zijde van de Staat

Artikel 12 Niet naleving verplichtingen

1 Indien de koper zijn verplichtingen niet ten genoegen van de Staat

naleeft moet hij op eerste aanschrijving van de verkopende

ambtenaar binnen de daarbij te stellen termijn in het ontbrekende

voorzien Bij gebreke hiervan kan Domeinen Roerende Zaken

datgene doen verrichten wat hem nodig voorkomt De kosten

hiervan zijn voor rekening van de koper een en ander

onverminderd de overige rechten van de Staat uit hoofde van de

niet nakoming van de verplichtingen door de koper

Artikel 13 Gevolgen bij niet nakoming

1 In geval van een tekortkoming van welke aard ook in de nakoming
door de koper of een door hem in het werk gestelde perso o n en

van een op hem rustende uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichting is Domeinen Roerende Zaken bevoegd de

overeenkomst indien nakoming binnen de genoemde termijn dan

wel binnen de genoemde termijn op eerste aanschrijving van de

verkopende ambtenaar uitblijft geheel of voor een zodanig

gedeelte als overeenkomt met de aard van de tekortkoming door

middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden

2 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan ontbinding van de

verkoop van een kavel plaatsvinden ingeval bij het afhalen door

Domeinen Roerende Zaken en de koper gezamenlijk wordt

vastgesteld dat de kavel niet de eigenschap pen bezit van het

bestaan waarvan ook Domeinen Roerende Zaken is uitgegaan dan

wel aan de kavel aantallen hoeveelheden of onderdelen zijn komen

te ontbreken waardoor niet meer levering overeenkomstig

kavelomschrijving kan plaatsvinden een en ander zonder dat de

Staat deswege jegens koper tot enigerlei schadevergoeding is

gehouden
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3 Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de

nakoming door de koper van een op hem rustende uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting aan de koper bij het

uitblijven van de nakoming binnen de genoemde termijn dan wel

binnen de genoemde termijn op eerste aanschrijving van de

verkopende ambtenaar een schadevergoeding van

€ 250 opleggen onverminderd het recht op ontbinding en of

aanvullende schadevergoeding

Artikel 14 Milieubepalingen

1 Voor zover voor de afgifte het vervoer het bewaren het bewerken

het verwerken het vernietigen het lozen of het in de bodem

brengen van zaken ontheffingen of vergunningen nodig zijn op

grond van verbods bepalingen in wetten algemene maatregelen

van bestuur of verordeningen dan wel ter zake daarvan melding is

voorgeschreven dient de bieder in het bezit te zijn van zodanige

ontheffingen of vergunningen dan wel ten genoegen van Domeinen

Roerende Zaken van het doen van zulke melding te zullen doen

blijken
2 Door het uitbrengen van een bieding verklaart de bieder in het bezit

te zijn van de vereiste vergunningen en of ontheffingen als bedoeld

in het eerste lid

Artikel 15 Overdragen rechten uit overeenkomst

De koper kan de rechten uit de overeenkomst niet aan derden

overdragen

Artikel 16 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien twee of meer personen gezamenlijk inschrijven is ieder van hen

hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst

voortvloeiende

Artikel 17 Uitsluiting ontbinding

1 Op grond van artikel 230h lid 4 van boek 6 BW worden zaken die

executoriaal worden verkocht uitgezonderd van het

toepassingsbereik van het herroepingsrecht van deconsument Dit
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betekent dat indien in beslag genomen zaken worden verkocht de

consument geen rechten kan ontlenen aan de nieuwe wetgeving en

derhalve geen recht heeft op ontbinding op grond van de regeling

consumentenrechten

2 Art 1 is niet van toepassing op goederen die eerder eigendom
waren van de Rijksoverheid Hierbij geldt het consumentenrecht

wat betekent dat u het recht heeft de overeenkomst binnen een

termijn van 14 kalenderdagen te herroepen en de overeenkomst te

vernietigen Op grond hiervan zullen wij uw bieding intrekken

Artikel IS Emballage

Bij de afvoer van de door hem gekochte kavel s kan indien dit bij
de kavel is aangegeven de koper gebruik maken van de

palletboxen pallets tegen betaling van de bij de kavel s genoemde

emballagegelden
Indien de koper gebruik wenst te maken van de in het eerste lid

bedoelde palletboxen pallets dient de koper dit bij de bieding te

kennen te geven De per kavel vermelde emballagegelden worden

alsdan aan de koper in rekening gebracht
De emballagegelden worden zonder rentevergoeding terugbetaald
zodra de koper de palletboxen pallets heeft ingeleverd op de

locatie waar deze hem in gebruik zijn gegeven Dit onder

overlegging van het factuurnummer van de verkoop waarbij

emballage geleverd is

1

2

3

Artikel 19 Verkoop van motorvoertuigen

Onverminderd het in artikel 8 bepaalde staat Domeinen Roerende

Zaken er niet voor in dat voertuigen APK of anderszins gekeurd zijn

tenzij dit op de website staat vermeld De kosten van een eventuele

keuring zijn voor rekening van de koper
De motorvoertuigen die verkocht worden met het kentekenbewijs

worden na betaling en overhandlging van het vrijwarlngsbewljs aan

de koper afgegeven
Van de motorvoertuigen waarbij op de website staat vermeld

zonder deel I van het kentekenbewijs in verband met gebreken of

anderszins aan die voertuigen wordt dat deel niet aan de koper

uitgereikt

1

2

3
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4 Bij verkoop van een motorvoertuig als bedoeld in het derde lid dan

wel waarbij op de website staat vermeld

zonder kentekenbewijs in verband met het ontbreken van die

documenten dan wel

geen Nederlands kenteken omdat dat voor dat voertuig nooit is

afgegeven of omdat het een militair voertuig betreft reikt

Domeinen Roerende Zaken ten behoeve van de aanvraag van een

kentekenbewijs of delen daarvan aan de koper een formulier

bewijs van rechtmatige verkrijging uit De kosten voor het

verkrijgen van het kentekenbewijs of delen daarvan alsmede

eventueel verschuldigde BPM zijn voor rekening van de koper

Artikel 20 Woonplaatskeuze

1 De Staat kiest voor de uitvoering van de koopovereenkomst

woonplaats ten kantore van de verkopende ambtenaar

2 Buitengerechtelijke mededelingen van en aan de Staat moeten

voor zover niet anders wordt bepaald worden gedaan bij

aangetekende brief door en aan hem die de Staat met betrekking

tot de overeenkomst vertegenwoordigt
3 Voor het uitbrengen van gerechtelijke mededelingen zoals

dagvaardings en andere exploten behoudt de Staat domicilie te s

Gravenhage Deze algemene voorwaarden kunnen worden

aangehaald als Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken

Domeinen 2021

Artikel 21 Aanduiding

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene

voorwaarden verkoop roerende zaken Domeinen 2021
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Algemene Voorwaarden Domeinen Roerende Zalcen 2021

Artkel 1 Bagripsom chrijvirgen

■ DeSUat D Staatder Nederlandei DomEinen RoerendaZaken

• Eleden Ce laTuurllJke of rechispersoon die op de Julscs wljze een

biedingheeft uitgebracht
Voorwaarden Dp aigpmpnp vnnrwaardpn dp M|7nrriprp

voorv aarden en de

voorvyaarden die zijr wrmeld op de website of in de

koopovereenkomft vermglde te verkopen zaak of zaken

Gekochte De opde website cf inde koopovereenkomstvermelde
le uerkuptn zddkuf zaken

• Aankondiging De mededeling dateen verkoop zal worden

gehouden
De irerkspende ambtenaar De directeur Domeinen Roerende

Zaker of een doordeze aangewezen persoon

Gegadigde Degene die tslengstellingheeitvoor het kopen van een

zaak dcch daarvoor nog geen bieding heeft uitgebracht
» Website Het

v ebsite w»^w domeinenr7 nl

Bieding Fen dnnrppngpgadigile tia rip web^itp np rip Juistp wijrp

gcbodcn bcdnig cxdusicf opgcld of andcro biikomcndc kostcn

n van de algemene

de verkoop van goederen bestemde deel de

ArUkel 2 Gelding van de voorwaarden

Uithoofde van de aankc ndigingvande verkoop bebber derelevante

voorwaarden gelding tussen de Staat ends gegadigde Met de ontvargst

door Domeinen Roerende Zaken van de bieding ge Ide n tussen de Soaat

de bieder alle gehanteerde voorwaarden en procedures zoals\ ermeld op

rip wphsi p waarnnripr dp7p vnrtrwaarripn

Artkel 3 Website

1 Dekaveloinsdiiijviiig up de websiLe ww JLgeiiiddkLup basis van de

blj Domeinen Roerende Zaken bekende gege’ ens Voorde juistheid

volledgheid van de kavelomschrijving wordtniet ingestaan

2 De kavelomschrijving isgeschisd ondervoorbehoud van kennelljke

vergissingen
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3 Er kunimn gteii reJileii wurdeii unlleeiid udii lieL uiiLbiekbn

eer cp de website vermelde Navel tijdens de kijkdas en

4 Iidien bij specifieke verkopen aanvullende voofwaardenvan kracht

zijn wordtditopdc website vcrmcld

Anlkel4 WIJzevan bleden

1 Erkan slechts worden geboderi op de kai^ls afzonderlijk zonder

enigvoorbehoud en zondervoorwaardei Onverminderd het

bepaalde ir artikel 8 lid 1 is zgn biindinschrijven d w z

inschri|ven zonderzich voldoende te VErgevzisseri van de inhoud

ds kav Ei zoaisdeze tijdens de kijkdag en] te bszichtigen valt

voorrisicovan de bieder

2 Vow etyjei iiie Landers is ddiigegeutii dieiieii de biediigeii Le

geschieden ineen bedrag vooriedere kavel dedialve niet per

gewichtof hoeveeiheid Erkan aileen wordengeboden in heie

euro’s

Artkei5 Bi

1 Eer biedingkan uitsluitend via de website worden gedaan zonder

enigvoorbehoud en zondervoorwaarden Een biedingkan slechto

v uideit uiLgebidibLindieri degegaJigde zieli dIsLieJer lieefL

ingeschreven via de website

2 De bieding is exclusief opgeid en estclusief evertueei verschuldigde

belastingen
3 Voor de ontvangstvan de biedinggeidthettijdstipvar ont angst

zoaisgeregistreerd doer Domeiren Rcererde Zaken Domeinen

Foerende Zaken is niet aansprakelijkindien de bieder ais gevoigvan

compuzerstoring storingen aan hard of softv are dan wel

andere omstandigheden ’ ^n welke aard dan ook geen bod kan of

hppfrktjnnen iiithrengen
4 Tc laat onb angcn biedingen on biedingen die anderszins niet aan dc

in het eerste tot en met het derde iid van dit artikel vermelde

voorv aarden voidoen alsmede biedingen beneden 55

vijfenzestig euro s] zijn ongeidig
5 De biederisvanaf het momentwaarop zijn bieding door Domeinen

Foerende Zaken is ontvangen tot en meteenentwintig dagen nade

1565786 00021



lad Isle Jdg lA daiup kdii wuideii injesdireveii uiiuuurwdardelijk eii

cnherrcepelijkaanzijnbiedingge bonder

Artkel 6 Opgeld BTW emballaseselden etc

1 BtA cn or bchalvc hctbcdrag dcrinschriivingis door do kopcrocn

cpgeld verschuldlgd i olgens her percentage wan hetgebodan
be drag zoals dit is vermeld op de website

2 De koopprijsbestaat uit hetgeboder bedragvermeerderd methet

cpgeld ab bedoeld in lid 1 en evenlueel andere vsrschuldigds

bedragen roals emballagegelden doch exdusief ewentueel

werschuldigde belastingen Indien overds koopprijsomzetfcelasting
en of andere belactingfen is verschuldigd ctaatditop de webcrte

veinield

Artkel 7 Gunning

1 Tpnffrnii na hpt inrip aankrnrligingvan rip uprknnp wprmpidp

tijdstipwcrdtbcsiistomtrcnt dc gunning
2 De werkofHnde ambtenaar beslist orrrtrent het al dan niet

aarvaarden van biedingen enomtrent de gunning Domeinen

Foerende Zaken is nietaansprakelijkvocrschade die bij de bieder

LTiLsLidd i idnwege lieL nieLguniieii uan eenkavel

3 De gunningwordt dc or middel van de
_

meegedeeld aan degere aan wie is gegund Verzendingvan deze

gurningbrief f actuur zal via e mail plaatsvinder
4 Telefoniscbe inlichtingenowerde uitslagvan de verkoop worden

riet verstrekt De uitslagenlijst vaneks verkoop wordtgepubllceerd

cp de wetdte van Domeinen Roersnde Zaken

Artikel 8 Aanvaarding

1 Hetgekoohte wordt’ oetstcotsverkcdit Ce koper koopt het

gekochte zoals datir geviicht aantal soon samenstellingen

hoedanigbsldter plaatse staa1 cf ligt opgeslagen De koper kooptte

eigen bate en schade zonder dat hIJ daarbl] kan afgaan cp

wermeldingsn of mededelingen vanwege ds Staat Vcmr het voile dig

zijn van het gekochte het doeinriatig deugdelljk veillg of duurzaam

functioreren of de brutbaarheid daiwsihet economisch not van
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lieLgekuchlK wuidl iiiefL ingesLadii De SldaL sLdaL eumiiriiii iii utjui

het voldoen aan voorschrittan inge^olge de Warenwet of enig artder

tsr zake van het gekochte geldend we telijk vereiste

2 Iidicn dc kopcr ondankshct in lid 1 van drt artikclbcpaaldc
klach^en heeft aargaarde hetgekochle dient dit diracr bij de

afhaling aanvaardingte wordengemeld aan de bij de afhaing

betrokksn medewsrkervan Domeinen Roerende Zaken

3 Behoudsnsgevallen van grove schuld is iedere aaisprakelijkheid
de btaatvoor schade van welke aard cjok uitgesloten

4 Met rip gunning aan He knper gpirf hptgpknnhtp ak afgpipwrd pn is

dit oorrckcningcn riscovan dc kopcr Dc Staat isdaama nicttot

bewaklngverpllcht

Ariikei9 Betaling

1 De voiieriigekooppriis de eventueei verschuidigde bebstinglsn
aismede alie andere eventueei ingevolge de voorwaarden

verschuldigde bedragen moelen 1enzi| sen andere termijr is

bepaaid zijn bijgeschreven jp d bankrekeningvan Domeinei

Foerende Zaken uiterlijk binnen acht dagen ra de gunning zoalsis

aargegeven in de gunnlngblef factuir

2 Hel verschuidigde bedrag kan ook worden betaald via een in het

biiitpnianrl gpvpsrigrip hank rinnr miriripi van nvprsrhrijving in Furn’s

cp betdoor Domeinen Roerende Zaken aangewezen

rekeningnummer De hiermee eventueei gemoeide koften zcwei in

het buiteniand aisin Nederbnd zijn oorrt^keningvan de koper
3 Contante betaiing of betalirg per pin isriet mogelijk De koper is

iiie beuL Pgd luL veiiekeniiig De kupei dieriLzidi ei Lijdig van le

vergewissen dat irgeval van betaiing door middeivan overschrijving

tijffigp bijsrhrijving hppfr plaatsgpvnnripn

Artikei 10 Waarborgsom

1 Indien hetstortenvan eenwaarbofgsom is voorgeschrever geidt
voor de betaiing daarvan hetgeen hiervoor in artikei 9 is bepaaid

2 De waarborgsomwordt zander rentevergoeding terugbetaaid
zodra de koper aanal zijn verpiichtingen ingevolge de betrefFeide

koopovereenkonri t heettvoicfaan
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3 Duiiitliieii RuereiiJe Zdkeiiis^ bewue^iJ dlle bedidge ii die Lbi idke

var ds koopovereenkomst ot van haar uitvoering kunner worden

gevorderd met de gestorte waarborgsom e errekenen

Artikelll Afhallng

1 Hetgekothte moetdoor de koper terplaaise waarhet zith bevlndt

volledigw^rden algehaald binnen de in de gunnirgbrief fairtuur

geroerride termijn Hetgekochte kanwcrder afgehaald nadat het

tatale verschuldigde bedrag op bet door Dome inen Roerende Zaken

cp de gunningbrief facTuur opgegeven rekei

cntvanger

2 Indien hetgekochte jit meerdere zaken bEstaaimoethetweghalen
ill geiegeld LeiiipugesLiiieden iiieL iiiddiLiieiningvdii Je douf dt

verkcperde ambtenaarge^ven voorschriften en aanwijsirgen cf

de met hemgemaalce afspraken Het sorteren en uitzoeken i an de

zaken ter plaatse is riettoegestaan Ce koperdientbij de afbaling

hetgekochte zelf zorgte dragen voorvoldcerde eigen

personeel
3 De plaats waar hetgekochte v as opgeslagenj moet schoonwarden

cpgeleverd met herstel van mogelljk bIJ her weghalen van de zaken

daaraan toegebrachle schadej een en arder ten gsnoegen van de

uprkrppriie ambtenaar

4 Indien hetgekochte niet Is afgehaald binnen de In de

gurningbrief factuurgenoemde termijn dan w l de termijn zoals

afgesptoken opgrond van lid 2 van dit artikel is de koperkosten

opciag verschulcigd vanaf het moment dat de afhaaltermijn is

veilopeii fulks unveniilnJeid de lecli±ii van de ElddL ingevulgb liel

tepaalde in de artikelen 12er 13 De hiertij bedoeldegoederen
kiirnen vanaf rip vpr ah prmi|n patwpprwnrrlpn afgphaald ahrie

stallingskcsten zijn voldaan

5 De koper isaansprakelijkvooralle schade die zowel doorhemzalf

alsdoor een perso o n enl door hem in hetwerkgesteld mocht

v ordentoegebracbt aan personenin dienstvan de Staat

Staatseigendommen of aan derden ondervrijwaring van de Staat

voor iedere vorderingte diet zake De koper dcet bij vocrbaat
af riand van allp aan prakpn dip hij tpgprnwpr dp Staat znii kiinnpn

docn golden wegena schade aan personen of zaken doorwe Ike

meris
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Lur^ddkuokuriLsLadiieri b lliwddiLde SLaaLvum elke vjrderii^ Lei

zake

6 Het bspaalde inhetvorige lid geldiniet indien de schade isorrzstaan

door of do vordcringvoortkomtuit grove schuld aar do zijdc van dc

Staat

Artkel 12 NIet nalevingverplichtingen

1 Indien de koper zijn verplichtingen nieftrrgenoegen van de taat

raleeft moethij op eerste aanschrijvingvan de verkopende
ambtenaar binnen de daarfcij te stelbn termijn in het ontbrekende

voorzien Bijgebreke hiervan kan Domeinen Roerende Zaken

datgene doenverrichten wathem nodig voorkorrrt De kosten

liieivdiizijii voLH rekeiiing vdii de kLpei
enverminderd de overige rechten van de Staat jit hoofde

riet rakonringvar de

diidei

de

I door de koper

Artkel 13 Gevolgen bij nie^nakamirg

1 Ingeval i an een tekortkoming van A’elke aard ook in de nakoming
door de koper of een door hem inhet werkgestelde perso o n £n

op hem rustende uitde overeenkomstvoortvioeiende

veiplidiLiiig ii Doiiitiiieii Ruereiide Zakeii beuoegd de

cvereerkomst indien nakoming binnen de genoemde termijn dan

v eI binnen de genoemde termijn op eente aarBchrijving van de

verkeperde ambtenaaruhblijft geheel of voor een zodanig

gedeeite ak overeenkomt me de aard van de tskonkoming door

middel van een schrifteiijke kennisgsving te ontbinden

2 Onvermindsrd het in artikei 8 bepaalde kan entbinding van de

verkcBp van een kavsl plaalsuinden ingeval bij heiafhalen dcor

Domeinen Roerende Zakener de kopergezameniijkwordt

uastgp itFiddat dp kavpi nipt rip igpnsrhap p^ n hpritvan hpt

beetoanwaorvan ook Domeinen Roerende Zaken isuitgegaan dan

v el aan de kavel aantalien hce\eelheden of orderdeien zijn komen

ts onebreken waardoor niet rreer ievering overeenkomstig

kaveiomschrijvlng kan plaat£ivindenj een en ander zonder datdo

Staat desv ege jegenskopertot enigerlei schadevergoeding is

gehouden
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3 Duiiibiiieii RuereiiJe Zidkeiikdii Lij tiiigeilti Lskur Auiiiiiig in de

rakoming door de koper an een cp ham rustende jit de

cvereerkomstwoc rtvlceisndeverplichtingaan de koper bijhet

jitblijvor van dc nakomingbinncn dc gcnocmdc tcrmijn dan wcl

bimen degenoemde termijn opeersta aanschrijvingvan de

verkcperde ambtenaar een s hacfevergoedingvan

€ 25a opieggen onverminderd het rsaht cp ontbinding en of

aarvullende schadevergoeding

Ar«kell4 Milieubepalingen

1 Voor rmer voorde afgifte he venyoer he bev aren he bev erken

hetverwerken het vernietigen het lozen of he in de bodem

Lreiigeii i dn ^dkeii uiiLiieffiiigeii ul vergunriingeniitjdigdjii op

grond van verbods bepalingen inwerten algemene maatregelen
bes uur ofverordeningen danwel ter zake daarvan melding is

voorgeschreven dient de bieder in he beat te zijnvan zocfanige

cntheffingen of vergjnningen dan Aeltengencaegen van Domeinen

Foerende Zaken van het doenvan zulke meidingte zullendoen

biijken
2 Door het Litbrengen van een biedlngverklaartde bieder In hetbezft

te zijnvan de vereiste vergunningen en cf ortheffingen aisbedoeid

in hptpprqtp lid

Artikel 15 Overdragen rechten uitovereerkomst

De koperkan de rechter uitde owreenkomstnietaan derden

werdragen

Artkel 16 Hoofdelijke aansprakeiijkheid

indien twee of meer personen geiameniijkinschrijven isiedervan her

hootdeiijk aan prakelijk vooralle verplichtingen jit de overeenkomst

voortvloeiende

Artikel 17 UiUluiting ontbinding

1 Opgrond ’ an artikel 230h lid van bcekGBW worden zaken die

executcriaal worden verkocht uitgezonderd van het

toppaving^hprpikvan hpt hprrnepingvprhtvan dp ronsiimpnt Drf
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LeLEfkeriLdal indieii ii beildggeiiumeii jkeii lAiUiden ^ erkuulil de

corsiimentgeen rechtenkan ontlenen aan de nieuwe wetgevinge n

derhalve geenrecht heef op ontbirdingopgrond vande regeling
cor siimcntc nrc ch c n

2 Art 1 isniet van toe passing opgoederer die eerdsr eigendom
v aren van de Rijb overtieid Hierbij ^Idt het ccnsumentenrecH

v at betekent dat u het recht he eft de overeenkom binnen een

termijn van Wkalenderdagente herrcepenen de owreenkomstte

vernietigen Up grand hiervanzullen wij uwtiedingintrekken

ArtikellS Emballage

1 Bij de afvcervan de door hem gekochte kavel j kan indien dit bij
de kanel is ddiigegeveii de toper gebuiknidteii van de

palletbcwen palletsteger betalingvan de bijde kavel s genoemde

emballagegelden
2 Indien de kopergebruikv enstte makenvan de in hsteersre lid

bedoelde palletboKen palletsdienTife koperditbij de biedingte
kernen te geven De per kawel vermelde emballagegelden warden

alsdan aan de koper in rekeninggebracht
3 De emballagegelden worden tender rentevergC edlngtenjgbetaald

zodra de koper de palletboxer palletsheeft ingeleverd op de locatie

v aar rip hem in gehriiik rijngpgpwn Drnnriprnwprlpgging van

hetfactuurnummer van de verkoop waarbi] emballage geleverdis

ArtkellS Verkoop motorvoertuigen

1 Onverminderd het in ardkel 8bepaalde staat Domeinen Roerende

Zaker ernietvoorin dat oertuigenAPK ofanderszins gekeurd zi|r

tenzij ditep de website staatvermeld De kosten van een everrtuele

keiiringzijnvoor rekening van de keper
Dp mnmanprtiiigpn dip wrknrhrwrtrdpn met hpt kpntpkpnhpiwijs
v orden na bctaling cn overhandiging an hctvriiwaringsbcwijsaan
de koperafgegeven

3 Van de mertorvoertuigen waarbij op de website staat verrrKld

zonderdeel I

anderszins aan die voertuigen wordt dat deel niet aan de koper

iiitge relic

het kentekenbe v ij£ in verband metgebreken of
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4 Bij verkuupudii eeii iiiulurujeiluig ali bedjeld In heLUerde liJ dan

v elwaarbijop de website staat vemrield

zander kentekenbewils” in verband methet ontbreker i an die

documcrtcn dan wcl

geen Nederland kenteken” omdat daivocr dattfoertuignoortis

afgeseven of omdat het een militair woertuig betref^ reikt

Domeinen Roerende Zaken ten behoeve van de aarrvraagvaneen

kertekerbewijs of delen daarvan aande kopereenformulier

bewijsvan rechtmatige verkrijgng lit Ue kostenvoor het

uprkrijgpn van hpt kpnTpkpnbpwiJs nf rfpipn rfaarvan alsmprfp

cvcntucclvcrschuldigdc BPM zijnvcorrckcningvan dc kopcr

Anlkel20 Woonplaatskeuia

1 De Staaokiestvoor de uitvoeringvan de kcopovereenkomst

deverkcpende ambtenaar

2 Duitengsrechtelijks mededelingen van en aan de Staat moeter

voor zover niet anders wordt bepaald worden gedaan bij

aargetekerde brief dooren aan hem die de Staat rret betrskkirg
totde overeenkomstvertegenwoordigt

3 Voor herultbrengen van gerechTelljke mededelingen zoals

dagvaardings en andere expicften behoudt de Staat domicilie te s

firsvpnhagp Dpzp aigpmpnp vnr rwaarripn kiinnpn wnrripn

aargehaald als Algemene voorwaarden verkoop roerende zaken

Domeinen 2021

wocmplaats ten kantore

ArtikeiZl Aandjiding

Deze algemene voorwaarder kunnen worden aan^haald als^ilgemene
VDorwaarden verkoop roerende zakenDomeinen 2021
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Voorstel tot aanpassing boetebeleid

Door de rechter is aan DRZ middels 1 negatief vonnis en 1 dringend advieste kennen gegeven dat

het thans gehanteerde boetebeleid niette handhaven is Mochten we vasthouden aan het

boetebeieid van percentages van de geboden bedragen zai dit resuiteren in meer negatieve

vonnissen en onnodige incassokosten

Het huidige boetebeleid

Het huidige boetebeleid is geregeld in artikel 13 lid 3 van de Algemene Voorwaarden

3 Domeinen Roerende Zaken kan bij enigerlei tekortkoming in de nakoming door de koper van

een op hem rustende uitde overeenkomst voortvioeiende verplichting aan de koper zonder dat

ingebrekestelling nodig is een boete opieggen ten hoogste gelijk aan de helft van het geboden

bedrag met een minimum van 65 euro vijfenzestig euro onverminderd het recht op ontbinding

en of aanvuttende schadevergoeding Ook voor het geldend maken van dit recht is voorafgaande

ingebrekestelling niet vereist

De boetes worden berekend aan de hand van de boetetabel vermeld op de site

Hoofdsom {geboden excl opgeld] MinimumbedragBoetepercentage

30€4 537 80 €65 00

20€4 537 80 €22 689 01 € 1 361 80

15€ 22 689 01 € 113 445 05 €4 537 80

10€113 445 05 € 17 016 76

De tabel dient ter afschrikking van bieders die vrijblijvend op verschillende kavels bieden en tevens

om de door DRZ gemaakte kosten op te vangen Door de rechter is geoordeeld dat de boetes die DRZ

berekent niet in redelijke verhouding staan tot de schade door de gedraging waarop de boete is

gesteld Geoordeeld is dat het boetebeding van DRZ aan te merken is als een oneerlijk beding in de

zin van de Richtlijn 93 13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Voorstel tot nieuw boetebeleid

Uit het negatieve vonnis blijkt dat het felt dat er een duidelijke verhouding dientte zijn tussen de

gedraging en de schade die DRZ lijdt door de ontbinding Dit voIgt niet uit de gehanteerde

boetetabel aldus de rechter

De schade is te onderscheiden in

De eventuele lagere opbrengst die het voorwerp bij een volgende veiling genereert

De veilingkosten die DRZ moet maken door het voorwerp bij een volgende veiling weer aan

te bieden

De wettelijke rente over de betreffende bedragen

Om de genoemde schades op te vangen kunnen we aansluiting zoeken bij het gestelde in artikel

469 lid 5 Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering In genoemd artikel wordt gesteld dat bij

gebreke van betaling de zaak terstond weer verkocht zal worden ten laste van hem aan wien zij

toegewezen is

Bij de verkopen van de Belastingdienst voertuigen wordt dit reeds gehanteerd Brengt de verkoop

meer op dan het eerdere bod dan keert DRZ het meerdere niet uit Brengt de verkoop minder op
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dan het eerdere bod dan moet de eerste bieder het verschil bijbetalen aan DRZ Er zal dan pas na de

tweede verkoop een factuur verzonden kunnen worden

de veilingkosten worden doorgaans opgevangen door aan de koper een opgeld van 15 van het

geboden bedrag te vragen Dit gemiste bedrag ter dekking van de veilingkosten worden alsnog aan

de debiteur in rekening gebracht

over de hierboven berekende bedragen wordt de wettelijke rente berekend

Op deze manier wordt er een duidelijke onderbouwing van de hoogte van de boete gegeven

Hiermee voldoet DRZ aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur Immers het is transparant

hoe DRZ aan de hoogte van de boete komt
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