Gc meente Dcn Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Algemene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht
van gronden der gemeente 's-Gravenhage 1986
herziening 1993 versie 2008 (AB 1986 herz . 1993/2008)

en
Aanvullende Algemene Regels voor de Heruitgifte
in erfpacht van aflopende rechten van erfpacht voor
bepaalde tijd en voor de omzetting van voortdurende
rechten van erfpacht op gronden der gemeente
's-Gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008
(AAR 1986 herz. 199312008)

U itgifte in erfpacht van gronden cn hcruitgi ftc en omze tting van I"echten van erfpa cht:
' ''l:'itgesteld doo r bu rge mees ter en weth ouders
15 .'pril 2008 kenmerk D S0I2008.1076.

V;1 11

's-Gravenhage bij beslui t, ge nomen in hun ve rga dering va n

Ingeschreven te n kantore V ;ln de Dienst voor het bda ster en de Openb are Registers op 7 mei 2008 in register
Onroe rend e Z,lken hyp4 in deel 54606 Hu m m er 128.

I l/gt'IJIt'JJ1' Ht'jJfflingt'J/ ,.lOOI' dt' uitgifte iJl oj]Jt7/'bt V(/JI grom/m der gt'lllt'l:JJ!t' 's-Grnvt'lIbngt' 1986 bcrz,it'Jling 1993 ven-ic 200S

(All /986 herz. /993/2008)

Inhoud

;

Artikel I.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.
ArtikelS.
Artikel 6.
Artikel 7.
Artikel 8.
Artikel 9.
Artikel 10.
Artikel 1l.
Artikel 12.
Artikel 13.
Artikel 14.
Artikel 15.
Artikel 16.
Artikel 17.
Artikel 18.
Artikel 19.
Artikel 20.
Artikel 21.
Artikel 22 .
Artikel 23.
Artikel 24.
Artike l 25.
Artikel 26.
Arti kel 27.
Artikel 28.
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

29.
JO.
3l.
32.

Bcgripsolllsch ri jvi ngcn
De uitgifte
Aanvraag, reservcringsvergoeding en w;1;lrhorgsolll
Algemene Bepalingen en Bijzondere Voorwaarden
Duur V<ln de erfpacht
Uitgifte val1 de grond

Hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid
De V;lststelling van de callon en de grondwa,lrde
Afkoop vall de C;1I101l
Betaljng V;lIl dc Gtnon
fbnpassing van de canon
] lerziening vall de C;111on e n de grond waarde
Lasten en bclasti ngcn

Vrijwaring door de erfpachter
D e inrichting en ingebruikneming vall de grond
Het gebruik over eenkomstig de bestemming
Inst,l11dhouding van de opstallenj gedoogplichten
Vormvoorschriften en kosten
Ovcrg.ll1g of overdracht va n het recht \ "1l1 erfpacht
Splitsing en wijziging v.lIl rechten V<l n erfp'lcht
Beëindiging om reden e n V<ln ,llgemeell behll1g
Schadeloosstelling bij beëindigillg in het alge meen belang
Rechtsmiddelen van de gemeente
Boetes
Herstel door de gcmeente
Beëindiging wegens ernstige tekortkoming V,lIl de erfiJ;lchter
Beëindiging wegens wanbetaling van de canon e n/of niet nakoming v<ln de bouwverplichting
Gevolgcn van de beë indiging wegens ernstige tekortkom in g, w;l11bctaling van de G ll lOll en!
of niet n,lkolllÎng van de bOllwverplichting
Faillissement en beslag
Desblndigen
Domicilie
Slo tbepaling

2

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

9
9
10
10

11
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
17
17
18
18

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
D eze bepalingen versta,lIl onder:
uitgifte in
111ede de heruitgiftc in erfpacht V;l n grond;

;1.

b.

erfpacht: mede het onverdeeld aandeel ebarinj

c.
d.

grond : mede dc daarmee veren igde beplantingen, werken en gebouwen en de beperkte rechten die 111et de grond
verbonden zijn;
opstallen: de te eniger tijd boven, op en in dc grond aanwezige onroerende z,-lkenj

e.

C<11lon: de door de erfpachter j'larlijks verschu ldi gde tegenprestatie;

f.

grond waarde: de tussen dc gemeente en de edi)<1chter overeengekomen w;lilnle van dc grond die ten grondslag ligt
aan de herekening ",lil de c,lIlon;

g.

afkoopsom: het V:ln dc grondw,l;ude afgeleide bedr'lg w.l<lrtcgen de cano n bn worden afgekocht;

h.

cal1onpc rcc nragc: het percentage dat V;ln toepassing is voor de berekening van de call on;

1.

beheerkosten: het bedrag ten behoeve van het beheer van de door dc gemeente uitgegeven rechten va n
kosten in verband met een cvenhlclc splitsi ng van die rechten daaronder begrepen;

J.

'lanbiedin g: de brief en/of concept-overeenkomst casu quo verklaring met bijlage(n) waarin de ge meente een
perceel in erfpa cht dan wel eell gewijzigd recht va ll erfpacht aan de gegadigde(n) aanbiedt.

de

De uitgifte
Artikel 2
2.1

2.2

De uitgifte in erfpacht geschiedt bij .lkte van vestiging, ten oversta.lll van een door dc gemeente na m'erlcg met de
erfpachter ;1.111 te wijzen notaris.
In de akte van vestiging worden in ieder geva l opgenomen:
de ingangsdahull va n de
b)
het gebru ik dat van dc gro nd en V;ln de daarop te stichten of reeds gestichte opstallen mag worden gem,lakt;
c)
de j;];ulijkse callon alsmede de aan de berekening ,hl:11'Va n ten grond slag li ggende grond waard e;
d)
of oe Cilllon is :lfgekocht en ineens en bij vooruitbeta ling wordt of is vold'l'll1j
e)
de Algemene Bcp;1lingen die op de erfpach t van toepassing zijn alsmede de Bijzondere Voorwaa rd en die ten
aanzien daarvan worden geste ld ;
t)
of artike l 22.2 van toepass in g is;
g)
of dc beheerkosteIl zijn afgckocht en ineens en bij \'ooruitbetaling worden of zijn \'ol(l<1a11.

:1)

2.3

Een door partijen gewaarmerkte kaart v;1I1 dc in erfpacht uit te geven grond wordt aan de akte
gehecht.

3

V<111

ves tiging

Aanvraag, reserveringsvergoeding en waarborgsom
Artikel 3
3.1

leder die grond V,lIl de gemeente in erfpacht wenst te verkrijgen, moet daartoe een aallvraag indienen bij de
gemeente.

3.2

In afwachting van de aanvraag kunnen burgemeester en wethouders onder door hen te stell en voorwaarden een
jaarlijkse resclycringsvergoeding vorderen voor het reserveren van de grond .

3.3

Alvorens omtrent een aanvraag tot uitgifte V<ln grond in crfp,lCht te beslissen, kunnen burgemeester en wethouders
V,lIl de gegadigde eisen, dat een waarborgsom in de gemeentekas wordt gestort, die overeenkolllt met het voorlopig
vastgestelde bedrag van de C<lIlOil per jaar. Onder w;l:1rborgsolll wordt dit in verband mede verstaan een ten genoegen van de gemeente gestelde bankgarantie.

3.4

Het in ontvangst nemen V;1I1 een waarborgsom verplicht de gemeente niet de grond ;lan de gegadigde in erfpacht
uit te geven.
'Vordt bes!men de grond niet aan de gegadigde in erfpacht uit te geven, dan wordt de waarborgsom, vermeerd erd
met een redelijke rente, zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

3.5

De waarborgsom verva lt aan de gemeente, indien de gegadigde niet binnen de door burgemeester en wethouders
bij aangetekende brief opgegeven redelijke termijn meewerkt <1:111 het tot stand komen van de not;lriële akte vall
vestiging van dc erfpacht.

3.6

Oe w;l:1rborgsom wordt gerestinleerd zonder dat de gemeente rente of kosten verschuldigd is, zodra de op de grond
te stichten opstallen naar het oordeel van burgemeester en wethoude rs overeenkomstig de voorgeschreven bestemming en binnen de \'ere iste termijn in gebruik zijn genomen en aan de overige voorwaarde n waaronder de grond in
erfpacht is uitgegeven is vo ld'l'lIl.

Algemene Bepalingen en Bijzondere Voorwaarden
Artikel 4
4 .1

De gemeente geeft grond uit in erfpacht met toepassing V;lIl deze Algeme ne Bepalingen, voor zover daarvan niet bij
of krachtens besluit \' ;lIl burgemeester en wethouders wordt afgeweken en voorts onder zodanige Bijzondere
Voorwaa rd en als burgemeester en wethouders voor elke uitgifte in
met de erfpachter zijn overeengekomen
en die onder meer betrekking zullen hebben op de bestemming en het gebruik van de grond.

4.2

Burgemeester en wethouders hllwen op verzoek van de erfpachter afwijking toesta.lIl of vrijstelling \Trlenen van de
Bijzondere Voorwaarden, waa ronder de erfp;lcht is verleend of deze wijzigen.

Duu r van de erfpacht
Artikel S
5. 1

De uitgifte

5.2

H et is dc

5.3

Beëindigin g v;I n dc erfpacht \',111 de zij de van de gemeen te bil uitslui tend plaa tsvinden op dc gronden en op dc
wijzen als voo l7.ien in dc artikel 2 1,26 en 27.

5.4

Ge mee nte en erfpachter kunnClllllct wederzijds goedvinden bij akte V<ln afstami, te verlijden te il overs taan V;l n een
doo r de ge meente, na overl eg met de erfpa chter aall te wij ze n nom ri s, ove rgaa n rot beëindigin g van de erfpach t of
ee n gedee lte daarva n. In de akte van afstilnd va n dc erfpacht worde n in elk geva l opgenom en:
a)
dc datum waa rop de
word t beëindigd;
b)
de regeling die parti jen hebben getroffen te n a;l11 zÎen van het tijdstip w;larop en de staa t waa rin de grond ter
beschikking word t gesteld ilil ll de ge mee nte;
c)
de regelin g di e partijen hebben getroffe n te n aanzien van een eventu ele ve rgoeding va n de wil arde va n cic
erfpacht en V;l n de o pstall en.

\'.lIl

grond in erfpacht geschiedt eeuwigdurend .
ni et toegesr,lan de erfpacht op te zegge!l.

Uitgifte van de grond
Artikel 6
6.1

De g rond word t, tc nzij uitdrukke lijk anders wordt avc ree ngeko men, in erfpac ht uitgegeve n:
<.1)
o nvoorwaardelijk en niet o nderhevig aan in ko rting, o ntbin di ng of welke ve rni eti gi ng dan oo k;
b)
ni et bezwaard lI1 et beslage n, hypotheken of inschrijving daa rva n noch l11 et andere dan de opgegeven en door
de
ui tdrukkelijk
beperkte rechten;
c)
vrij van huur, pac ht e n andere gebruiksrec hte n;
d)
vrij va n ;lIld cre bijzon de re lasten en beperki ngen di e ande rszins de in de Bijzondere Voo r waa rden ove reengekomen bOll W, verde re inrichting en ingebru ikn emi ng van het perceel g ro nd verhind eren of beper ken.

6.2

'1ènzij parti jen fllHlers overee nkomen, word t dc gron d afgeleve rd in de toestand, waa rin zij zich bevindt op de
dat1Ull V;l n ond erte kcnin g V,1I1 de akte vall vestigi ng va n het erfpachtsrecht.

6.3

De inbezitstel lin g V:1I1 de grond geschiedt, tenzij ui tdru kkelijk ;m de rs wordt ove ree nge ko men, bij de o nd erteken in g
V;lIl de vorenbedoelde akte V:1I1 vestigi ng. Tn dien de inbezitstelling pla atsvind t op een and er tijdstip & 111 bij de
onderteken in g V;Ul de akte va n vestiging, eindigt de zorgplicht va n de gemeente op het tijdstip V;lIl de
in hez itstellill g.

6.4

Voo r zove r ;1al1 de ge meen te bekend zijn c r gee n fe iten of olllst'1I1digheden w;1;u uit zou blij ken of het vermoede n
zou kunn en voonvloeien dat in de in ertjl<l cht uitgegeve n grond naar de da,lrvoo r te n tijde van de ui tgifte geldend e
1ll;l;ltSt;1ven eni ge rlei vo rm va n olla:lIlvaa rd bare bode mve ro ntrei niging aan wezig was, anders d;1 11 die in dc aan de
akte van uitgifte gehechtc Hodem kwa li te itsvcrklari ng verm eld en met ina chmclll in g van het ald aar gesteld e.

6.5

De ge mee nte staat cr voor het ove rige niet voor in dat dc afge leverde grond aan de overee nko mst bean twoord t,
te nzij partijen ;m de rs zij n overee nge ko men .
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Hoofdelijke aansprakelijkheid en ondeelbaarheid
Artikel 7
7.1

Indien het recht vall erfpach t aan twee of meer personen toekolllt, is ieder van hen hoofdelijk tegenover d e
gemeente aansprakelijk voo r de nakoming van de verp li chtin gen, di e uit dc erfpacht voor tvloeien.

7.2

De verplichtingen die voo r de erfpachter uit de erfpacht voortvloeien, zij n steeds ten opzichte
ondeelhaar.

7.3

De geza menlijke rechthebbenden dienen een hunner als vertegenwoordiger ;1:111 te wijzen en dc gem ee nte daarvan
sch riftel ijk in kennis te stellen.
De gemeente kan alle kenni sgevi ngen , aanzeggingen en vorderingen l11et betrekking tot het rech t va n
rechtsgeldig aan of tege n deze vertegenwoo rdi ger doen instell en.

V:lll

de gemee nte

De vaststelling van de canon en de grondwaarde
Artikel 8
8.1

De uitgifte va n grond in erfpacht gesch iedt tegen ee n in gel d \'ast te ste llen jaarlijkse canon alsmede uit ee n bedrag
aan uehe erkoste n; de canon wordt berekend
de
vall de voo r de grond voor het mom ent va n uitg ifte
overeengekomen grond w<1a rde vermeni gvuldi gd met het dan geldend e c:1nonpercentage.

8.2

Oe in artikel 8. 1 bedoeld e grondwaarde wordt overeengekomen met inachtneming va n eventueel terzake geldend e
overheidsvoorschriften, de ontwikkelin g in de marktprij zen va ll onroerende za ken, alsmede m et het oog op het
geb ruik vall de gro nd en de o psta ll en dat aan dc erfpachter is of wordt toegestaan.

8.3

Burgemeeste r en wethouders zullen het in artikel 8. 1 bedoe lde canonpercentage jaarli jks vaststellen en in het
ope nbaa r doen bekend m '1 ken . H et c;lllonp erce ntage wordt bepaald door het gem iddelde V<ln het rentep erce nta ge
per vij ftien november van elk jaar va n:
a)
door de :N .V Bank Nederlandse Gemeenten te verstrekken lineaire len ingen met een looptijd V;ln twinti g (20)
jaar en wederzijdse r ente- a;lllpass in g na tien (I 0) ja;1r;
b)
hypo theca ire len in ge n zond er overheidsgarantie, ter hoogte va n maximaa l zeventig proce nt (7 0 %) vall d e
taxatiew;1arde, met een rentevas te periode va ll vijf (5) ja;1r en bij eerste afsluiting op ni euwbo uw verstrekt door
len in gverstrekkende instellin ge n.

8.4

Burge me es ter en wethouders zull en het in artikel 8. 1 bedoelde bedrag ten behoeve va n hel" beheer V<l n d e door de
ge meente uitgegeven rec hten va n erfpa cht jaarlijks aa npassen aall d e h<llld va n een gan gbaar algemeen prijsindexcijfe r, gepubli ceerd door het Centraal Bureau voo r de Statistiek, o f bij geb reke daarvan door eell :l nd er o natlliln kelijk instituut.
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Afkoop van de canon
Artikel 9
9. 1

De
is vóór de uitgifte gerechtigd de
door hem verschuldigde callon en beheerkostcn eeuw igdurend af te kopen en deze ineens en bij vooruitbeta ling aan de gemeente te voldoen) door storting van het overeengekomen bedrag van dc grondwaarde en dc gekapita liseerde waarde vall de uehccrkostcn uiterlijk op de dag
waarop de akte
vestiging van zijn recht wordt verleden.

9.2

Nadat de uitgifte V;ln de grond heert plaatsgehad is afkoop en vooruitbctilli ng V<ln dc canon als voorzi en in artikel
9. 1 uitslui rend mogelijk na goedkeuring van een d,lartoe strekkend sch riftel ijk verzoek van de erfp;Khter door
burgemeester en wethouders.
Indien burgemeester en wethouders goedkeuring tot afkoop en \'ooruitbetalil1g der canon verlenen kunnen zij
hiera:1Jl voorwaarden verbinden, waaronder de delging V,lIl verliezen die door de vooruitbetaling der C1l10Il bij de
gemeente ontstaan.

9.3

ïerugg;we vall ingevolge artikel 9. 1 en 9.2 gestorte bedr'lgen kan niet worden gevorderd. In geval van beëindiging
\'an de erfpa cht door de gemeente om redenen v:111 algemeen belang wordt bij het bepalen V;l ll de schadevergoeding
met de ingevolge artikel 9.1 en 9.2 gestorte bedragen rekening gehouden.

9.4

AJkoop en vooruitbetaling V<ln de canon en de beheerkosten bij uitgifte worden geconstateerd in de akte vall
vestiging. Afkoop en vooruitbetaling van de canon en de beheerkosten na de uitgifte worden vastgelegd in een
not;lriële akte, die de gemeente voor rekening van de
doet inschrijven in de openbare registers.

9.5

Burgemeester en wethouders zullen het in artikel 9.1 bedoelde bedrag van de gekapitaliseerde waarde van de
beheerkosten jaarlijks :1;1I1passen aan de hand van een gangbaar :llgemeen prijsindexcijfer, gepubli ceerd door het
Centra;ll Bureau voor de Statistiek, ofbij gebreke daarvan door een ander on;lthankelijk instinlUt.

Betaling van de canon
Artikel 10
10.1 D e canon moet worden betaald per kalenderhalfjaar op door de gemeente aan te geven wijze, met dien verstande,
dat het bedrag van cle canon door de gemee nte moet zijn ontvangen, uiterlijk op de ,lCluste werkdag van elk der
maanden januari en juli, na afloop van het blcnder-haltJaar.
10.2 Korting of verrekening V;lll de door de
verschu ldi gde canon is uitsluitend toegestaan voor zover het
onbetwiste vorderin gen op de gemeente betreft, welke direct verband houden met de in erfpacht uitgegeven grond .

10.3 Indi en de canon niet tijdig wordt beta,lld is een vertragin gsrente verschu ldi gd ter hoogte V;lIl de wettelijke rente
over het achterstalJige bedrag) te rekenen vanaf dc dag waarop de canon versc huldi gd is.
Voor de toep'lssing van dit artikel wordt een gedee lte V,lIl een maand voor een volle maand gerekend en worden de
gevonden bedragen afgerond op hele euro's.

7

Aanpassing van de canon
Artikel 11
11.1 De door de erfpachter verschuldigde callon wordt telkens na verloop V,lll een periode vall vijf jaaf) ten behoeve
dc da;lrilêlll \'olgende periode v all vijf jaar, aangepast.
De aanp;lssing wordt al s volgt berekend: <1;11lgepastc callon = grond waarde x het callonpercentage als bedoeld in
artikel 11.2
11.2 Als het nieuwe canonpcrcclltagc gaat gelden het batste percentage dat voor de aanpassing door burgemeester en
wethouders ingevolge artikel 803 is vastgesteld . De vijfjaarlijkse periode wordt steeds berekend v;maf een januari of
een juli. De eerste periode wordt berekend vanaf een januari respectievelijk een juli volgend op de ingangsdatum
de erfpacht. De eerste en (\;larop volgende aanpassingen vinden telkens na een periode vall vijf j:1<1r ;lldus plaats.
Een callonherziening ingevolge artikel 12 brengt geen verandering in het tijdstip van aanpassi ng v;1I1 de C;l11on
ingevolge artikel 11.1 . J\;lI1passing vindt dan plaats V,-111 de gehele nieuwe canon.

",lil

11.3 Burgemeester en wethouders doen mededeling aan de erfpachter van het bedrag van de overeenkomstig artikel 11.1
en 11.2 aangepaste emon uiterlijk drie maanden voordat ingevolge artikel 10.1 de eerste termijn van de aangepaste
canon opeisbaar is geworden.

Herziening van de canon en de grondwaarde
Artikel 12
12.1 Herziening van de grondwa,lrde en als gevolg daarvan de c,lIlon geschiedt uitsluitend na:lr aanlciding V:lll een door
de erfpachter voorgenomen en door burgemeester en wethouders krachtens artikel 16, 17 en 20 goedgekeurde
wijziging van het gebruik V:ln de grond en/of dc opstallen di e een cconomische Illcenvaarde van de grond oplevert.
12.2 D e ni euwe gro ndwaarde en als gevolg daarvan de nieuwe Cll10n worden herekend op ha sis van de geldende g rondwaarde vermeerderd met h et verschil V:lIl de grondw:larde mct het oog op het gewij7.igd gebruik en die met het oog
op het gebruik d:lt volgens de akte van ves tiging is toegestaan. Als canon percentage geldt het percentage dat van
toepassing is op het jaar V,lIl herzi ening. Met uitzondering \ ' ,ll1 de geldende grondw<l<lrde worden de in dit artikel
bedoelde grondw<l<lrden v:lstgesteld met inachtneming van de waarderingslll:latstaven va n het moment V;ln
herzienin g.
12 .3 Indien de ca non en de beh ee rkosten zijn afgekocht wordt de suppletie op de afkoopsom berekend als het verschil
van de grondw:larde met het oog op het gewijzigd gebruik en die met het oog op het gebruik dat volgens de akte
van vestigin g is toegcst:lan .
De vaststelling van de grondw:lard e gesc hiedt op de wijze als in het vorige lid ver meld.
12.4 Indien de bereken in g van artikel 12.2 en 12,3 re su lteert in een lagere canon of afkoopsoIll d,m wordt de geldende
C,ll1on of afkoopsoIllniet h erzien en blijft de erfpachter dc ge ldende canon verschuldigd.
12.5 Burgem ees ter en wethouders doen mededeling aan de er fp,l chte r van het bedrag va n de overeenkomstig ;lrtikel 12
tot 12.4 herziene C,l1lon, onder :lan zegging van:lf welke danllll dczc verschuldigd zal zijn.
Kan de
zich niet met het bedrag van de herziene callon ve renigen, dan geeft hij da:ll'V:lIl binnen ee n
Ill:land na ontvangst V:ln bedoe ld e mededeling schriftelijk kennis ;1an burgemeester en wethouders.
De
deelt eb arbij teve ns Illede ofhij zijn voornemen tot wijziging V:ln het gebruik h;l1ldh'l;lft.
12.6 N:l ontvangst van dc kcnnisgeving \':111 de erfp,lchter :lIs bedo eld in artikel 12.5 zullen de deskundigen als bedoeld in
;lrtikel 30 lnet in:lchtneming V;ln het bep:lalde in :lrtikcl12.1 tot 12.4 de grondw:lard e opnieuw vas tstellen.
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12. 7 H et bedrag als bedoeld in artikel 12.3 wordt afgekocht en bij vooruitbetlling vol,ban.
Afkoop en vooruitbet;.lling van het bedrag als bedoeld in artikel 12.2 geschiedt eveneens indien de
na
herziening een beroep doet op afkoop en vooruitbet,lling conform artikel 9.2. Artikel 9 is van overee nkomstige
toepassing met dien verstande dat in artikcl9.1 en 9.2 in plaats van uitgifte wordt gelezen: de ingangsdatulll van de
l1Ieuwe canon.
12.8 De herziening V<ln de canon, alsmede de evenulde afkoop en vooruitbetaling daarv,lll worden geconst,neerd bij
notariële akte, die de gemeente voor rekening van de
doet inschrijven in de openbare registers.

Lasten en belastingen
Artikel 13
13.1 Alle belastingen, alsmede alle ilndere gewone en buitengewone lasten die op of wegens de grond en de opstallen
worden geheven, komen ten laste V;ln de erfpachter.
13. 2 Indien de gemeente enige betaling heeft verricht, die ingevolge artikel 13.1 ten laste van de erfpachter is, geven
burgemeester en wethouders daarvan schriftelijk kennis aan de erfpachter, die gehouden is binnen één maand na cle
datulll van verzending van de kennisgeving, het daarin opgegeven bedrag a,lIl de gemeente te betalen.

Vrijwaring door de erfpachter
Artikel 14
D e erfpachter vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derd en op vergoeding van schade die na de ingangsdatulll V,1I1 het recht van erfpacht is dan wel zal ontstaan als gevolg van zodanjge verontreini ging V<ln de grond door
of vanwege de erfpachter, dat gevaar bestaat voor de volksgezondheid eIl/of het milieu.

De inrichting en ingebruikneming van de grond
Artikel 15
15.1 D e erfpachtcr is \'erplicht onder de voorwaarden en binnen de termijnen da,lrtoe in de akte
vestiging gesteld:
I.
de grond te bebouwen overeenkomstig het door de ge mecnte goedgekcurd e bouwplan;
2.
de grond op behoorlijke wijze van de belendende percelen en Vil ll de openbare weg af te scheiden en
afgescheiden te houden;
3.
de onbebouwde grond op behoorlijke wijze overeenkomstig de in de akte va n vestiging aangegeven
bes temmin g in te ri chten en ingericht te houden ;
4.
de grond en de opstallen overeenkomstig de in de ,lkte van vestiging aangegeven bestemming in gebruik te
nemen.
ontheffing
15.2 Burgemeester en wethouders blllllen op ee n daartoe strekkend schriftelijk \'erzoek \',111 de
verl enen V;lll één of meer der in artikel 15.1 genoemde verplichtingen cn/of van dc ter za ke in de akte van vestiging
gestelde voorwilarden en termijnen.
Indien burgemeester en wethouders ontheffing verlenen kunnen zij d;lara,lll voorwaarden ve rbind en.
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Het gebruik overeenkomstig de bestemming
Artikel 16
16.1 D e erfpa chter is ve rpli cht de g rond en de opst;lll cll overee nkomstig de in de ;lkte vall ves ti gin g ;wn gegeven
bestemmin g te gebruike n.
Nlitsdi en is het de erti1<l chtcl' oo k ni et geoo rl oofd de grond en de opst;lllen ge heel o f gedee ltelijk ni et o f Ilage noeg
ni et te ge brui ken.
16.2 H et is de
ni et geoo rl o ofd d e grond en de opst;lllen zo dan ig te gebruiken dat zul ks uit oogpunt V;lIl
welsta nd bezwaa r o pleve rt.
16.3 h 'cnlllin is het de ertiJ<lchter geoorl o ofd door het gebruik va n de grond en de opst;lllen aan derden hind er en
ove rlast te bezorgen.
16.4 Burge meester en wethoud ers kunn en o nth effin g ve rl enen V;lIl de in artikel 16.1 tot en l11 e t 3 ge no emde verplichtin gen en verboden op ee n da;lrtoc strekkend sc hriftelijk vc rzo ek V<ln de e rfpa chter. lndi en burgc mecs ter en
weth oud ers o ntheffin g van een ve rbod of ve rplichting verl enen , kunn en zij hieraan voorwa ard en ve rbind en,
waarond er de herzienin g van cl e cano n en cl e grondwa,lnl e op voet v;t n artikel 12.

Instandhouding van de opstallen, gedoogplichten
Artikel 17
17.1 D e erfpachter is verplich t dc grond m ct de opstall cn in zodan igc techni sche sta.1t te houd en cbt dcze de in de ak te
va n ves ti g in g aangegeven bes temm ing op behoo rlijke wijze kan di enen. Daartoe die nt de erfpa chter dc g rond m ct
dc opstall en in all e op7,ichten goed te onderhouden en w;lar nodi g t ijdi g gehee l of gedeeltelijk te verni euwen .

17.2 H et is de

niet geoo rlo ofd d e o pstall en geheel of gedeeltelij k te slopen of het bo uwvolume
opstall en te wijzigen .

V,lIl

de

17.3 D e erfpa chter is ve rpli cht tot ge hele o f gedee ltelijke herb ouw va n de opstall en o ve r te gaall indi en deze d oo r we lke
o o rzaak ook zijn te ni et gega an. De erfp,l chter is ve rpli cht de opstall en tegen brand en sto rm sch;lde te ve rzekeren.

17.4. H et is de

niet geoo rl oo fd in, op o f aan de grond met de o pstallen we rkza amheden o f handelingcn tc
ve rri ch ten of 11,1 te laten dan wel ee n bed ri jf uit te oefe nen, w;la rd oo r gevaa r, sc hade of hind er, dan wel aant;l sting
",lIl de vo lksgezondheid en/ of het milieu - w;l,lronder di e v;tn dc bod cm - wo rd t ve roorzaakt.
All e schade di e ni ettemin doo r hand elen o f nabten door of va nwege de erfp achter o ntstaa t - wa aro nd er de kos ten
van eventu eel noodz:lkelijke bod emsa nering - is voor reken ing v:ln de erfpac hter.

17.5 De erfp ac hter moe t gedoge n, d at op, in, aan of boven de grond en de opstall en zovee l en zodan ige pt1l en , kabels,
leid inge n, d rad en en ;m dere voorwe rpen wonl en a;lI1ge bracht, ond erh oude n en verva nge n ;l ls bu rgem eester en
wetho uders m et het oog o p open bare voor zienin gen wenscl ijk t1ch tC ll, zo nd er cbt d e gemee nte ge houde n is tot het
betalen v<ln eni ge vergoeding ter z;lke het ge doge n.
AJvo re ns te bcs lisse n omtrent d e pb.lts w;1;l r en d e wij ze w:larop di e voo rwerpen worden :l;ln gebr;lcht, alsmed e
omtrent d e ve rgoedin g van evcntu ccl in verb;lI1d daarmee veroorz.l<l kte sc hade vindt va nwege de ge mce nte overl eg
m et d e
pb;HS.
17.6 Burgemees ter en wethoud ers kUlUl en on theffing verl enen V<l ll de in arti kel 17.1 to t en met 5 ge noe mde ve rplichtin ge n
en verbod en op ee n (hurto e strekkend sch ri ftelijk verzo ek ";1Il de erfp;lchter. Indien burge m ees ter en wethoude rs
o n theffin g va n ee n verbod of ve rpli chtin g verlenen, b lllll en zij hie ra an voorw;l,uden ve rbin de n, w;lar onder de
herzien ing V,lIl de ca non op voet V,lIl arti ke l 12.
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Vorm voorschriften en kosten
Artikel 18
18.1 U itgi ftc van grond in erfpacht, splitsi n g va n h et recht V<ln erfpacht - splitsing in appartcmcntsrcchtcil (laaronder
be grepen - of enige and ere wijziging van de
ve rvreemding, ge hele of gedeeltelijke bezwa ring van de
mo et geschied en bij notari ële akte te verlijden ten ovcrsta:m V,lIl een door de
11,1 overleg met de
ge meente aan te wijzen notaris.
18.2. Onvermind erd het bepa ald e bij artikel 19 is dc erfpachter verplicht binnen éé n ma,11ld
als bedoeld in artikel 18. 1 een ;.lfschrift daarvan aan de gemeente te verstrekken.

lU

het passeren

va ll

een ,lkte

18.3 De kosten, la ste n en rec hten ter zake V;1I1 de in dit ;lrtikcl bedoeld e akten en van dc daarm ee sa m enh angende
kadastrale opmetingen, alsmede de kosten en rechten wegens de uitg ifte van grossen, komen ten la ste V<ln de
erfpachter.

Overgang of overdracht van het recht van erfpacht
Artikel 1 9
19.1 Van overgimg of overdracht van h et recht va n erfpacht, moet de ni euwe erfpachter binncn cc n 11l<l:md na de dag vall
de overgang of ovcrdracht daarvan aan burgemeester en wethouders kenni s geven door middel V<l n een ,1 fschri ft van
de no tari ële akte van overgan g of ovcrdracht dan wcl V<ln cen schriftclijk stu k waaruit v:l n d e overgang blijkt.
19.2 De erfpa chtcr cn zijn rechtve rkrijge nd en zijn ve rp licht bij overdracht of overgang va n het recht V<l n erfpacht d e
Algem ene Bepalingen cn de Bijzondere Voorwaarden, waaronder het recht is verlccnd, in de ilkte V:lll overdracht of
overg;lllg op te nem en of daarnaar te ve rwijzen.
19.3 De ni euwe erfpa chter is verplicht na de ovcrdracht of overga ng, wa:lrondcr begrepen di e wegens gerechtelijke
tenuitvoerl eggin g of die krachtens executie, binn en de in artikel 19.1 ges teld e termijn a,lIl d e gc mee nte d c erfpachtsca llon te bctalen die in de voorafga and e 5 jaren verschuld igd is geworden en ni et is vold;l'lIl.
19.4 De vorige erfpachter blijft gehouden;tI hetgeen hij m et betr ekking tot de erfpacht nog verschuldigd is aan dc
gemeentc te betalcn.

Splitsing en wijziging van rechten van erfpacht
Artikel 20
20 .1 H et is de ertiHchter niet geoo rloofd tot splitsing va n de rcchten van erfpacht, tot sp litsin g in appartementsrechten
of tot sam envoegi ng va n r.ec hten van erfpacht over te gaan.
Voor d e toepassing v:1 n dit artikel wordt m et cle in de eerste zin vermelde h andelin gen gelijkgesteld het door dc
verlen en V<ln deelnemings- of lidmilatschapsrcchtcn di e betrekki ng h ebul:ll op het ge bruik V,lIl de grond
crvof de opstall en.
20.2 Burgemeester en we thoud crs hlIl1len op ecn cbartoc strekke nd sch riftelijk vcrzoek V:l n dc crfpachter o nth effin g
vc rl en cn v;ln het in artikel 20. 1 ge noemde verbod. Indi en burgemeester en we thoud ers ontheffing ve rlen cn blllnen
zij hieraan voon\',lardcll vcrb ind en, waaronder cic herzien in g va n de C,lllOn op voet va n artikel 12, al smede ten
aanzien \'a n het onderhoud \' ,111 de opsta llen na dc splitsin g. Te\'cns wordcn cr behec rkostcil in reke ning gebra cht.
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20.3 fndi en burge meester en wethouders ontheffing \'erl enen V;ln het verbod tot splitsing in appartemcntsrechten,
stctlen zij tevens V;lS t we lk ge deelte
de canon of va n de afkoopsom - indien de canon bij vooruitbetaling is
vo ldaan - za l ge lden voor elk van de ontsta ne (aPPilrtements)rechten.
20.4 In afwijlzjng V;111 het in artikel 7.1 en 7.2 bepaalde, is de verplichting tot voldoenin g va n de canon bij splitsing V;lIl
het recht \'.111 erfpacht in appilrtementsrechten een te ve ns voor rekenin g va n dc gezamenlijke appartementseigenaren (b n we l de Verenigin g \ ' .1Il Eigcnaa rs komend e sc hul d, waarvoor zij jegens de ge mee nte hoofdelijk
aansprakelijk zij n C<lS0 quo is.

Beëindiging om redenen van algemeen belang
Artikel 21
2 1.1 Vanilf vijfentwintig (25) jaar na de ingangsdahllll van de
kan de gemeente de erfpacht beëi ndi gen 0111
redenen V<ln algemeen belang.
Beëindiging vi ndt plaats door opzegging van het recht nadat burgemeester en wethouders een d:wrtoe strekkend
besluit hebben genomen.
en hypothe ekhoud er en cvenhlele andere belanghebbenden
21.2 Burgemeester en wethouders geven de
kennis V;lIl het besluit bij aangetekend sc hr ij\'e n.
21J Ind ien burge meester en wethouders een besluit tot beëindiging in het al ge meen belang nemen, stellen zij tevens de
dag vast waarop opzeggin g V<lIl het recht uiterlijk moet plaatsvinden. Opzegging vi ndt \'ervo lgens plaats bij deurwa'lrdersexplo it en met inachtnemi ng V;HI een termijn van ten minste één jaar. Deze opzegging dient op str.Jtl e van
nietigheid binnen .lcht (bgc n teven s te worden betekend aan de hypotheekhouder en :u n anderen die 'lls beperkt
ge rechtigde en/of beslaglegger op het recht \ ' .111 erfpacht in de openba re registers staan ingeschreven.
21.4 Indien de erfpa cht eindi gt ingevolge het bep;wlrle bij artikel 21.1, is de gemeente bevoegd daarvan te doen blijken
in de openba re registers, met ve rwijzin g na ar het besl uit v;ln burgemeester en wethouders en n.l.u de aan de
erfp'lChter gedan e opzeggin g.
2 1.5 Indien op de dag dat de erfpa cht eindigt de grond en de opst:l11en niet zijn ontruimd, kan de ge meente zonde r
nadere in ge brekestelling ontruiming doen bewerkstelligen, behoudens door derden rechtl11atig verkrege n ge brui ksrechten en behoud ens het evcnhl ele retentierecht V;lll de erfpachter.

Schadeloosstelling bij beëindiging in het algemeen belang
Artikel 22
22.

lndicn de
eindigt kLlchtens artikel 2 1 en dc. partijen er ni et in ges laagd zijn 0 111 de schad eve rgoe ding in der
minne te regelen , bepillen des kundi gen het bedrag, d.lt a.lIl de erfpa chter toekomt ;lIs schadeve rgoeding. Hierond er
wordt verstaan vo lledi ge vergoedin g van schilde, zo,lls deze door de ge mee nte aan erfpachter mo et worelen bet,lald,
ind ien de erfpil eht per de d.lg wa arop deze ingevolge artikel 2 103 eindigt, zou zijn onteigend op b'ls is van de tet;
tijde \ ' ;Hl dat besluit ge ldende tekst ",lil de Onteigeningswet, met dien verst;lllde dat in ge"ill V;In beëindiging wegens
planm;Itige reconstructie of vern ieuwin g, bij de bepaling V;ll1 de sch,ldelooss telling voor het ve rli es V;lIl het ge bruik
van de grond 11 ;1;11' billijkh eid en redel ijkh eid rekeni ng wordt ge houd en met de kosten V;lll die pbllll1;ltige reco nstru ctie of ve rni euwin g.
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22.2 Indien echter dc op de grond gestichte bebouwing is geëxploiteerd met aanmerkeli jke geldelijke steun van de
overheid, dan zal de schadevergoedin g in afwijking V:111 artikel 22. 1 ten hoogste bedragen het ni et afgeschreven
gedeelte va n de inves tering, waarin begrepen het hedrag dat evc nru eel ter vooruitbeta ling va n de c,1I1on is voldaall,
uitg'l,mde van dc voor die investering bij of knlchtclls de wet voorgeschreven of normaal gebruikelijke
af<;c hri jvi ngsmethodc.
22.3 N iet zal worden vergoed de w'l;udc van hetgeen in stri jd Illet eni ge bepaling of voo rwa ard e in de akte van ui tgifte in
erfpacht of in een akte houdende wij ziging va n het rech t V,111 erfpacht is gesticht, noch Zill word en vergoed de
sch.Hl e terzake va n het beëindige n V.lIl een activiteit die in strijd met enige bepa ling of voorwaarde in de akte V;lll
uitgifte in erfpacht o f in een .lkte houdende wijzi ging \'<l11 het recht V<lll erfpacht op de grond en in de opstallen
wo rdt uitgeoefend, tenzij burgemeester en wethoud ers daartoe schriftelijk toeste mming hebben ve rleend.
22.4 De gemeente keert de aan de erfp<1chter toekomende sc hadevergoedi ng uit, n:l aftrek V;lll al hetgee n
betrekking tot het rec ht va ll erfpacht, de grond en de opstallen nog versch uldi gd is.

met

22.5 Indien het recht V;l n erfpacht ten rijde V:lll het eindige n \';111 het recht met hypothee k W;lS bezwaard, word t in
afwijking V<ln artikel 22.4 de scludevergoedin g, n;l aftrek V;lIl al hetgeen aan de gemeente met betrekking tot de
erfpacht, de grond en de opstallen nog verschuldi gd is :lan de hypotheekhouder uitgekeerd tot cen door burgemeester en wethouders vast te stellen bedrag, gel ijk atlJ1 het
dat aan de hypotheekhouder zou toekomen
indien het een verdeling gold V:lIl de koopprij s in geva l V;ln ge rechtelijke verkoop v.lIl het re cht V:lIl erfpacht.
H et daa rna overblijvende bedrag V;ln de schadevergoeding wordt uitgekeerd aall de
22.6 Gcnerlei uitkering inge\'olgc dit artikel hecft plaats zolang de gro nd met de opst;llien niet ter vrije beschikking van
de ge meente is ges reld, hehoudells dour derden rechnnatig verkregen gebruiksrechren en/of het eventuele retenti erecht van dc
Uitsluitend voor de toepass ing V;1I1 dit artikel word en met rechtJll;ltig verkregen gebruiksrechten gelijkgesteld
anderszi ns door derden verkrege n gebruiksrechten , welke Haar het oordeel vall burgemeester cn wethoude rs gee n
beZWilren opleveren.

Rechtsmiddelen van de gemeente
Artikel 23
23. 1 On ve rlet de aall de gemecnte kra chtens de wc t ter heschikkin g gestelde rechtsmiddelen, bn de gemeente, indien de
erfp;H.: hter zijn verp lichtingen ni et, ni et tijdig of nict behoorlijk n;lkolllt, ter harer keuze en zo nodi g ll;Iast of na
elb:lr gebruikll1a ken V;lIl de in deze Algemen e Bepalinge n of de Bijzondere Voorwaarden ge noemde
rechtsmi ddelen.
23.2 Alvorens burgemees ter en wethoude rs ge bruik Jll:lken van een der in dc wet, de Algemene Bepalingen of de
Bijzondere Voo rwil.lI·den ge noemd e rechtsmiddelen stellen zij de erfpachter schriftelijk in gebreke en wordt hem
ee ll termijn gegund om ;l;1ll zijn verp lichtin ge n te vo ldocn.
23.3 Indien de erfp<lChter een in deze Algemene Bepal ingen ofin dc Bijzo ndere Voorwa arden gestelde termijn binnen
welke hij een verplichting moet Ilakomen ongebruikt l;lat voorbijg;l:lI1 is hij niell'cmin door het enkele ve rloop van
de termijn in verz uim, zonder dM (!.lartoe een nade re inge brekestelling is vereist.
23.4 lvl cr het oog op de handhaving V;lll de ;1;111 de erfpa chter in deze Algemene Bepalingen of in cic Bijzo ndere
Voorwaa rd en opgelegde verp lichtinge n is de ge meente te ,lllen tijde gerec hti gd in overleg met de erfpachter het
erfp;lclltspercccl te betreden Cil de zich daarop bevindende opsmlle n e n we rkell, uitwendig tc inspec teren.
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Boetes
Artikel 24
24.1 'i\Tegens het niet, niet tijdi g of ni et behoorlijk voldoen aall enige ve rpli chting, de erfpa chter opgelegd bij of
krachtens deze Algemene Bepalingen cil/of bij of kr;Khtens de Bijzondere Voo rwaarde n, kunnen burgemeester en
wethouders besluiten hem een boete op te leggen V<l Il ten hoogste tienmaal het bedrag van dc alsdan geldend e
ca non, te betalen binnen een daartoe door hen te stellen termijn.
24.2 lndi en dc ca non op voet V<ln artikel 9 en/of 12.7 is afgekocht en bij voorni tbct;l lin g is voldaan, wordt voor de
toepassing van artikel 24. 1 uitgegaan V<l ll dc canon vóó r afkoop als genoemd in de akte van vestigi ng en de akte ;lls
bedoeld in arti kel 12.8.
24.3 Voor de toepassing va n artikel 24, 1 wordt dc canon tevens aangepast aa n de waardeverandering V,lIl het geld.
Da.lrtoe wordt gebruik gemaakt va n een gangbaar algemeen prijsindexcijfer, gepubli cee rd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek, ofbij gebreke daarvan door een ander onafh ankelijk institu ut.

Herstel door de gemeente
Artikel 25
25.1 \ iVege ns het niet, ni et tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verpl ich ting, de
opgelegd bij of
krachtens deze Algemene Bepalingen en/of bij of krachtens de Bijzondere Voorwaarden en indien de
onderwerpelijke verplich ti ng daartoe geschikt is, hï.lllnen burgemeester en wethouders bedoelde verplich tin g op
kosten van de erfp'lchte r zelf ten uitvoer legge!\. Krachtens deze Alge men e Bep'llin ge n zijn burgemeester en
wethouders tot zodanige uitvoering jegens de erfpac hter uitdrukkelijk gemachti gd. Op gelijke wijze zijn
burgemeester en wethoud ers ge ma chti gd op kosten va n de erfpach ter al datgene ongedaa n te ma ken, dat in strijd
met eni ge verpli chting door de erfpachte r is verricht.
kennis van hun krachtens artikel 25.1 genomen besluit bij
25.2 Burgemeester en wethouders geve n aan de
aangetekend sc hri jven.
Zij doen de keIUlisgeving vergezeld g.l.lIl van ee n opgave \'.111 het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de
ui tvoering van het besluit gemoeid zu llen zijn .
25.3 Onverlet de verschuldi gd heid van andere kosten, schade en rente bij de gemeente ontstaan als gevolg van de
nalati gheid v.l1l de erfpachter, is de
verpli cht op ee rste aan zegging va n burgemeester en wethoud ers te
voldoen de kosten gemoeid met de uitvoering van het krachtens artikel 25. 1 genomen beslui t. De gemeente doet
daartoe de aanzegging vergezeld gaa n van een gespec ifi ceerde opgave V.1I1 de kosten.
Kan de erfpachter zich niet met het bedrag der bedoelde kosten vere ni gen dan geeft hij daarvall, op straffe v.lIl
verva l vall rec hten, bi nn en één 1l1;.land na ontvangst van bedoelde aallzegging sch riftelijk kennis aan burgemeeste r
en wethouders.
25.4 Na ontva ngst van de kennisgeving va n de erfpach ter als bedoeld in artikel 25.3 zulle n de de skundigen <1 ls bedoeld in
;lrtikcl 30 de door de erfpachter verschuld igde kosten vaststellen.
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Beëindiging wegens ernstige tekortkoming van de erfpachter
Artikel 26
26. 1 Indien de erfpa chter in ernstige mate tekort sc hier in dc nakomin g van enige verplichting voortvloe iend e uit deze
Alge mene Bepalingen ell/of Bijzondere Voorwaard en, k;tn d e ge meente de
beë indi gen.
Beëindiging geschiedt door opzegging ell, behoudens de gevallen bedoeld in arti kcl 27, \la(ht t burgemeester en
weth o ud ers ee n daarto e strekkend bes lui t hebben ge nomen. D e gemeente is in di e gevallen teve ns ge rechti gd
de erfpa chter vergoedin g te vord eren van kosten,
en rente.

",lil

26.2 Burge mees ter en we thouders geven bij aa ngete kend schri jven tevoren de er fpachter, hypothcc khoud er(s) en
evennlclc and ere belanghebbenden kenn is V;lJ1 ee n voo rstel tot beëindig in g.
26.3 De erfpach ter, hypotheckhouder(s) en .m de re helang hebbcnden h"lllln en binnen één maand !la (b gte kcllin g v.lIl het
in anikcl 26.2 genoemde scluijven hun be7,w,uen tege n het voorstel tot beëind iging V;l11 de er fp'lcht bij burge meester
en wetho uders inbrengen. Burgemees ter en we rilOu ci ers nemen een hesl uit na afloo p van cl c7.e termijn en met
inac hrn eming va ll evenhl eel ingebrachte bezwa ren.
26.4 In dien burgemces ter en weth ouders een bes luit tot beë indi g ing door opzegging nemen , stell en zij tevens de da g
V.lst waarop opzegging van he t recht uiterlijk moet phl.1tsv in de ll . Opzegging vi ndt vervolgens plaats bij deurw:lardcrscxp loit en met ina chtnemin g van ee n termij n va n ten minste een ja'lr. Deze op7.egging dient o p smltl'c vall
ni etigh eid binnen acht dagen tevens hetekend te worden aall de hypotheekhouder(s) ell :lan an deren di e al s beperkt
ge redni gde en/of beslaglegger o p het recht va ll erfpa cht in dc open bare registe rs sta,lll in gesc hreve n,
26.5 Indi en vóó r de da g w.larop de erfpacht za l eindi ge n, de oo rz;l;;1k der beëindi gi ng wordt weggenomen en vóó r di e
dag bovendien a<1n de gemeen te wo rden vergoed ,lll e kosten , schad e en rente al s bedoeld in ;lrtikel 26. 1, zij n aall het
besluit va n bu rge mees ter en we thouders en aan dc er fpa chter gedane opzcggin g geen ve rd ere rechtsgevo lge n meer
ve rbo nd en.
26.6 Indi en de erfpacht eindi gt volgens het bepaalde in dit artike l, is de gem een te bevoegd <I,l;;1rva11 te doen bl ij ken in de
o penb,lre regis ters, met ve rwijzin g nilar het in artikel 26. 1 bedoelde beslui t van burge mees te r en we thoud ers en de
a;l1l de erfp:l l:hter gedane opzeggin g.

26.7 Indi en o p de d,lg dat de

eindigt de grond en de ops mll en ni et zijn ontru imd , kan de gem eente zo nder
nadere in ge brekes telling ontruim ing doen hewe rkste lli gen, behoud ens door derd en rechtJll,uÎg ve rkrege n gebruiksrech ten en het eve llwele retentierecht van de erfp;H:hter.

Beëindiging wegens wanbetaling van de canon en/of niet nakoming van de
bouwverplichting
Artikel 27
27. 1 Indi en de erfpa chter in verzuim is de canon te betalen over twee achtereenvolgende jaren ell/o f de erfpac h ter niet
of niet tijd ig voldoet ,1 01n zijn verpli chtin g genoemd in arrikel 15. 1 o nder I , kan de ge mee nte dc erfpac ht door
o pzegg in g beë indi gen.
Beëi nd ig in g gcschi edt in dat geva l !la ee n d"arwe strekkend besluit va ll burge meester en wethouders.

27 .2 13urgclll ccster en wethou d ers geven bij aan geteke nd schrijven tevorcn de
beper kt ge rechti gde(n) en besb glegge r(s) kellnis

V;lIl

d e hypothee kh oud cr(s), de
hun voornemen tot beë indi gin g.
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27.3 Burgemeester en wethouders bepalen de dag, waarop de
uiterlijk moet worden opgezegd.
Opzegging vindt vervolgens plaats bij deurwaardcrsexploit ni et eerder (bn nadat tenminste twee maanden zijn
verstreken na de kenni sgeving bedoeld in het vorige lid en met inachtneming va n cen termijn van tenminste twee
maanden.
Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht da gcn tevens worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde en/ofbeslaglcgger op het recht van erfpacht in de
openbare registers staan ingeschrcven.
27.4 Hct bepaalde in de leden 5, 6 en 7 van het voorg'-l.lIlde artikel is van overeenkomstige tocpassing.

Gevolgen van de beëindiging wegens ernstige tekortkoming, wanbetaling van
de canon en/of niet nakoming van de bouwverplichting
Artikel 28
28.1 De erfpachter kan na beëindiging op grond vall artikel 26 en 27 uitsluitend va n de gemeente vergoeding v;ln de
waarde v.m het recht en de opstallen vorderen op basis van het in dit artikel bepaalde.
28.2 Vanaf de danllll waarop d e erfpacht ingevolge het bepaalde in artikel 26 en 27 is geëindigd, is de gemeente gerechtigd tot de opbrengst van evennlele verhuring en ingebruikgeving cn tot het gebruik vall de grond en komen ;lllc
behlstingell en andere lasten, die op of wegens de eigendom en de bebouwing vall de grond worden geheven, ten
laste V,lIl de gemccntc.
28.3 In geval vall beëindiging op grond V;lIl niet nakomen van de bouw verplichting kan - in afwijking viln het gestelde in
lid 1 - de gemeente aan de erfpachter vergoeden de reeds hetaalde canons dan wel de reeds afgekochte en vooruitbetilalde ca nons en de 'lfgekochte beheerkosren alsm cde vergocding van de waard e van de eventueel reeds op de
g rond gebouwde opstallen op het moment van beëindiging, rekening houdend mct de periode van gebruik van de
grond door de erfpachter.
D e gemeente hrengt op d e ,'ergoeding in mindering al hetgee n m et betrekking tot de erti1<lcht, de grond en de
opstallen nog verschuldigd is. Een eventueel nog aanwezige waarborgsom vervalt aan de gemeente.
28.4 In de overige gevallen va n beëindiging is de gcm een te verplicht binnen zes Jll;1anden na de dag waarop de erfpacht
eindi gt en de grond met de opstallen ter vrije beschikking va n de gemeente is gesteld, behoudens door derden
rechtmati g verkregen ge bruiksrechten , een openbare ve rkoping volgens pbatselijke gewoonte en onder d e gebruikelijke veilingvoorwaarden te doen houd en va n her recht V;ln erfpacht op de grond, te verlenen voor de verdere
tijdsduur van dat recht e n overigens onder de desti jds voor dat recht gegolden heb ben de ,'oorwaarclen.
28.5 De op bren gst v;ln de verkoping wordt uitgekeerd aan de
na aftrek
;11 hetgeen
de gem een tc met
betrekking tot dat recht, de gro nd en de opstallen nog is ve rschuldigd en van cl e te haren laste komende kosten V,l n
openbare verkoping. Een eve ntueel nog aanwezige waarborgsom verv,llt aan de gemeente.
28 .6 Indi en het recht van erfpacht ten tijd e van het eindigen va n het recht met hypotheek was bezwaard, wordt in
afwijking van artikel 28.5 de opbrengst, 11;1 aftrek V;lll al hetgeen aan de gemeente met bClrckking tot de erfp;leht, de
grond en de opstallen nog verschuldigd is en van de te haren laste kom ende kosten V;ln de openbare ve rkoping aan
de hypoth ee khouder uitgekee rd tot een door burgemeester en wethouders vast te stellen bedr'lg, gelijk ;lan het
bednl g, dat aan dc hypotheekhouder zou toekomen indien het een verdeling gold van de koopprijs in geva l v<l n
executoriale verkoop wn he t recht van erfpach t.
Hct daarna overblijvende
van de opbrengst wordt uitgekeerd aan de erFpachter.
28.7 Generlei uitker ing ingevolge dit artikel heeft plaats, zolang niet de g rond met d e opstallen ter vrije beschikking V:ln
cle gemc ente is ges teld , behouden s door derd en rechtIllatig verkregen gebruiksrcchten en het eventuele retentierecht va n de erfpachter.
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U itsluite nd voor de toep,lss ing V;lll dit artikel worden l11 et rechtmatig verkregen gebruiksrechten gelijkgesteld
anderszins door derden verkrege n gebruiksrech te n, welk e 11;.lar het oordeel van burge meeste r en weth ouders geen
bezwaren opleveren.
28.8 Indi en bij de openbare verkopin g geen bod wo rdt gedaan of indien een prijs wordt geboden, di e ni et toereikend is
voo r hetgeen de gemeente vol gens artikel 28.5 Ill:l g afh oud en, vervalt de verplichtin g to t gunnin g en is dc gemeente
ni et to t enige uitkerin g verplicht.

Faillissement en beslag
Artikel 29
29. 1 Indien de toekomstige erfpachter voor dc datum V;ln o ndertekening v;ln de akte

V;lll vestiging va n dc erfp<lcht in
st;\ilt V<lll fa illissement word t \'erkhlard of sursé,l1lce V;lll betaling heeft gekregen, <llsmecle wann ee r er voor de diltUlll
van o nd ertekening V;lIl dc notari ële akte bes hl g o p zijn goederen wordt gelegd, is de gemeente bevoegd reeds
ges loten o vereenkolllsten met betrekkin g tot de onroerend e zaken ;lIs ontbonden te beschou wen, zonder d,lt enige
in ge brekes tellin g of rechterlijke tussenko mst zal zijn vereist.

29.2 Reeds betaald e canons en de afgekochte beheerkostcn ,l ismede wa:lI'borgsommen of gedeelten daarvan wll en
worden ge rcstiOlccnl voor zover ze het bedra g van de kos ten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

Deskundigen
Artikel 30
30. 1 \,V:lnneer in deze bepalingen sprake is van deskundi gen wordt d;l;lronder verst'l.lIl eCIl aan tal V;lIl d rie. Deze deskun di gen 7.ullen op verzoek V<ln de Illeest ge rede p;ulij worden aan gewezen door de gewone rechter te '5 G ravenhage.

30.2 Indien de ge mee nte voornem ens is cen ve rzoek tot ,lanwijzing V;l n des kundigen uit te brenge n gcven burgemeester
CIl weth o uders ci c
",-lil dat voorncmcn bij ;l;1I1gc tckend schrijven kenni s en stell en burge mcester en
weth oud ers hcm gedurende één lIlaand na dagtekenin g vall ge meld schrijven in de ge lege nh eid voo r gesc h.il beslechtin g doo r de gewone rechter te ki ezen.
Laat de erfpa chter deze termijn ongebruikt voorbijgaan <1:111 wordt hij geacht in te stemm en met de bes lechtin g van
het geschil bij bindend advi es op grond vall di t artikel.
30.3 li et aall de in artikel 30.1 bedoelde rechter ger ichte verzoek tor aan wijzing v;ln deskund igen zowel van de zijde van
de gemee nte al s v<l n de erfpachter wo rdt o nverwijld per aan gete kend e brief ter kenn is gelmlcht van de wederpartij .
De parti j, di e he t verzoek heeft gedaan , doe t binnen éé n week, nadat zij V;ln de Griffi e van de Rec htban k opgave
heeft o ntva nge n va n de doo r de rechter :1.11lgewezen deslmndi gen, \',111 deze <l:lI1wijzing schriftelijk mededeling i1 :111
de wede rpartij.
30.4 Door de a:lll\':la rdin g va n hun benoeming o nd erwe rpen des bmdige n zich aan deze Algemene Bepalingen en ;lan de
V;lIl toe pass in g zij nde Hij zondere Voorwaa rden.
30.5 De des kund ige n zull en, nad at beide partijen ge lege nheid is gegeve n tot het uiteenze tten V;ln hun sr:llld punt ter za ke
V;ln het o nderwerp van hUil gesc hil , hun besliss in g geve n binnen twee Illaanden na hun be noemin g.
Deze te rmi jn kan éénlll:l,llmct ce n7.elfd e pe ri ode worden verl engd.
30.6 De bes li ss ing V:ln de deskundigen wo rd t gemot ivee rd en schr iftelijk gegeven en 7.al de kLlcht hebben v.111 ec n
hindend ad vies.
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30.7 De desh.ll1ldigen stellen bij hun beslissing tevens vast welke kosten ten laste va n elk der partijen komcn.
In beginsel dr;.lagt de in her ongelijk ges teld e partij de koste n va n de procedure.
30.8 Indien overleg tussen de gemeente en bij de gemeentelijke grond uitgifte belanghebbe nd e
leidt tot de
instelung va n een perman ent college Viln dcshll1c1igen za l de gesch il beslechtin g v;ln artikel 30 plaatsvinden door dit
college. De tweede zin va n 'lrti ke l 30.1 is alsdan ni et meer va n toepassing.

Domicilie
Artikel 31
D e erfpa chter zonder werkelijke of gekoze n woOnphl,ltS binnen Ne derland is verpli cht met betrekking tot de erfpacht bij
de akte domi cilie te kiezen bümen de gemeente 's-Gravenhage ten kantore Vil n eCil aldaar gevestigde nota ris.
De erfpachter di ent ervoor te zorgen dat zijn adres bij de gemeente bekend is.
Zolang de keuze va n een ander domicilie binnen Nederlan d of de gemeente 's-Gra ven hage niet ter kennis va n
burgemeester en wethouders is gebracht, blijft het oude domicilie ge lden en wordt ook de ni euwe erfpachter ge,lcht
:-Ilda:-lr domicilie te hebben gekozen.

Slotbepaling
Artikel 32
Deze bepalingen kunn en worden aan gehaald ondcr dc titel van "Alge men e Hepalingen voo r de uitgifte in ertilacht van
grond en der gemeente 's-Graven hage 1986 herzienin g 1993 versie 2008 (AB 1986 hcrz. 1993/2008)".
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"Aanvullende Algemene Regels voo r de heruitgifte in erfpacht van aflopende rechten van
erfpacht voor bepaalde tijd en voor de omzetting van voortdurende rechten van erfpacht op
gronden der gemeente 's -Gravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AAR 1986 herz.
1993/2008) "
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Heruitgifte
Arti kel 1
1.1

De beëindiging en eventuele verlenging of heruitgifte vall bestaande rechten van erfpacht worden beheerst door de
in de V;ln toepassing zijnde erfpachtsakten opgenomen Bijzondere Voorw.larden alsmede de van toepassi ng
verklaarde Algemene Bepalingen.
De gemeente neemt voor de aflopende rechten V;Hl edi)<lcht voor bepaalde tijd tcr <l<lllvlllling van de aldus geldende
regelingen bovendien cic in artikel 2 tot en met 7 neergelegde regels in acht.

1.2

Verordening 26 vall twee december negentienhonderd dertig (1930) betreffende vaststelling vall canons bij
vernieuwing \'o1n erfpachtsovcrccnkolllstcn zal ook voorzover deze niet in de
is opgenomen V<ln
toepassing zijn en door de erfpachter kunnen worden ingeroepen.

1.3

Tenzij de gemeente om redencn van algcmeen behlng geen heruitgifte wenst, worelt de erfpachter de keuze gelaten
met de gemeente tot heruitgifte over te gaan of daarvan om hem moverende redenen af te zien.

Voortij dige heruitgifte
Artike l 2
2. 1

Onvernünderd het bepaaldc in de betreffende
en in Verordening 26 zal de gemeente aan de erfpachter wiens recht binnen een termijn van vijf jaar aAoopt zo spoedig mogelijk bericht geven omtrent ha,u
standpunt aangaande de beëindiging of heruitgifte van zijn recht.
Indien de grond bn worden heruitgegeven zal de gemeente daartoe een aanbieding doen.

2.2

Op een dêl,lrtoe strekkend verzoek van de erfpachter zal de gemeente, indien het desbetreffende recht van
op een termijn van vijf tot ticn jaar aAoopt, de erfpachter eveneens bericht geven omtrent ha;u standpunt aangaande
de beëindiging of heruitgifte van zijn recht en zo mogel ijk overleg openen en een aan bieding doen.

2.3

In bijzondere gevallen, waaronder die in het bder van door de gemeente gewenste bouw- en ontwikkclillgsinitiatieven, zal voortijdige heruitgifte ook mogelijk zijn op tijdstippen die ;lfwijken v;ln de onder artikel 4.1 en 4.2
vermelde f:lsering.
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Vergoeding waarde opstallen
Artikel 3
3. t

Ook in die gC\'<lllen waarin de erfpachtsakte daarin niet voorziet wordt bij beëindiging van het recht, hetzij
de gemeente om redenen '1'.111 <llgcmccn belang geen heruitgiftc wenst, hetzij omdat dc erfpachter d:1:1rvan afziet,
door de gemeente de waarde V:.lIl de opst:'lllen aan de
vergoed, tenzij bijzondere omstandigheden naar het

oordeel van burgemeester en wethouders zich daartegen verzetten, Niet za] worden vergoed de waarde

V;.lIl

hetgeen

in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte van (hcr)llitgil"tc in erfpacht of in een akte houdende wijzigi ng
\':.111 het recht vall erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade terzake van het beëüldigen van een
activiteit die in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte van (her)uitgifte in
of in een akte
houdende wijziging van het recht van erfp;lCht op de grond en in de opstallen wordt uitgeoefend, tenzij burgemeester en wethouders daartoe schriftelijk toestemming hebben verleend.
3.2

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de door de gemeente ;l,1Il de erfpachter te betalen vergoed in g van
de waarden van de opstallen bij het einde vall het recht, zal ook indien de erfpacht<;akte daarin niet voorziet, op
verzoek van de erfpachter over de hoogte V:lIl deze vergoeding door drie dcsk'undigen kunnen worden geadviseerd
naar :Hlalogie \'an het bepaalde in Verordening 26 .

Bepaling van de canon
Artikel 4
4.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 AB 1986 herz. 199312008 zal de gemeente bij de bepaling van de grondwaarde bij heruitgifte rekening houden met de waardedrukkcnde werking van eventuecl bestaande opstallen. Als
zich op de her uit te geven grond opstallen bevinden, zal het uitg,lIlgspunt voor de grondwaarde bij heruitgifte het
a;ll1decl van de waarde van de grond in de totale marktwaarde v;ln de grond met opstallen bij oplevering vrij van
huur en/of gebrui k zijn.
De overeen te komen grondwaarde, die de basis vormt voor de bepaling van de canon conform artikel 8 AB 1986
her7.. 1993/2008, zal vanwege de waardedrukkende werking v;ln de bestaande opstallen nooit hoger bepaald worden
dan op vijfenvijftig procent (55%) van de waarde van een vergelijkbare onbebouwd e kavel bouwgrond.

4.2

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de grondwaarde zal, ook indien het betreffende edi1<1chtsrecht
daarin niet voorziet, op verzoek van de erfpachter advies ingewonnen hlllnen worden van drie deskundigen
overeenkomstig het bepaalde in Verordening 26.
Het advies za l betrekking hebben op de h oogte van de grondw<1arde, waarin eventueel begrepen het aandeel van de
waarde v;m de grond in de totale markt"waarde van de grond met opstallen en/of de w,ltlrde van ee n vergelijkbare
onbebouwde kavel bouwgrond.

Toepassing AB 1986 herz. 1993/2008
ArtikelS
Op de heruitgifte zullen overigens van toepassing 7-Îjn de AH 1986 herz. 199312008.
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Omzetting rechten van erfpacht onder de AB 1977
Artikel 6
Erfpachters 111et rechten V;1 11 erfpacht gevestigd onder de IlAlgem ene Bepa lin gen voor de uitgifte in erfpacht V;ln gronden
der gemee nte 's Gr;wcnlugc 1977" kunnen de gemeente verzoe ken hun rechten V,lIl erfpacht om te zetten onder de AB
1986 herz. 199312008) en onder ni euwe Bijzondere Vool\vilClnlcn.
Omzetting zil l dan geschieden op de voor het betreffende conu'act eerstvolgende vijfjaarlijkse datum v;l n Canon
herziening.
Een eventuele afkoopsom voor het gewijzigde contract wordt afge leid v;l n dc oorspronkelijke grondw<larde bij eerste
uitgifte.
Bij afkoop V,lI1 dc canon wordt rekenin g gehouden met een eventueel reeds eerder vo ld,lIlc atkoopsom.

Slotbepaling
Artikel 7
Deze bepalingen kunnen worden :langchaald onder de titel Aanvullende Algemene Regels voor de heruitgifte in erfpacht
v<ln :lAopende rech ten V:lIl erfpacht voor bepaalde tijd en voor de omzetting van voortdurende rechten v<ln erfpacht op
gronden der gemeente 's-G ravenhage 1986 herziening 1993 versie 2008 (AAR 1986 herz. 199312008).

