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Inleiding 

Geconstateerd is dat het ontbreken van de juridische eigendom, problematisch is in het kader 

van volwaardige deelname aan het economische verkeer. 

Het verzoek is te beoordelen of, en zo ja op welke wijze, de bestaande financiële afspraken 

met behoud van rechten voor de erfverpachter in stand kunnen blijven, zodat de belemmering 

van het ontbreken van de juridische eigendom, opgeheven kan worden. 

 

1. Huidige juridische regeling 

Thans bestaat een recht van erfpacht welke in essentie tot stand is gekomen ten behoeve 

van een onderlinge verrekening van de desintegratiekosten. 

De desintegratiekosten hebben, hoewel deze in de akte van erfpacht opgenomen zijn als 

(onderdeel van de) canon, geen relatie met het recht van erfpacht danwel is deze 

gebaseerd op de waarde van de registergoederen.  

 

De canon wordt gebruikt als een titel voor de betaling van desintegratiekosten voor de 

Regio Rivierenland, die zijn ontstaat ten gevolge van de verzelfstandiging van de Avri. 

Reden, doel en achtergrond van het tot stand gekomen recht van erfpacht en de daarin 

opgenomen desintegratiekosten, is in een eerdere voorafgaande memo 13-5-2020 nader 

beschreven. 

In de akte van erfpacht is in artikel 5 opgenomen dat de Erfpachter in overleg met de 

eigenaar de blote eigendom van de registergoederen kan kopen.  

 

2. Beschikkingsbevoegdheid / instandhouding van afspraak desintegratiekosten 

Voor volledige deelname aan het rechtsverkeer is het wenselijk dat (ook) de blote 

eigendom geleverd wordt. Daarmee wordt Avri volledige eigenaar. 

Bij een levering van de blote eigendom aan de erfpachter, komt het recht van erfpacht 

door vermenging te vervallen. Vergelijk de eerdere levering van de blote eigendom t.b.v. 
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de realisatie van de windmolens. Daardoor was in het kader van doelstellingen van de 

verzelfstandiging, Avri in staat een zelfstandig opstalrecht te vestigen.  

 

Als gevolg van een levering van de blote eigendom, vervalt ook de canon. 

In het kader van de te handhaven betalingsverplichting voor de overeengekomen 

desintegratievergoeding, dient deze verplichting 1:1 uit de erfpachtakte gekopieerd te 

worden in een onderhandse overeenkomst. Daardoor blijft de oorspronkelijke verplichting 

tot betaling van de desintegratievergoeding in stand.  

Ik sluit een eerste concept voor een nieuwe overeenkomst op basis van de bestaande 

afspraken in de erfpachtakte, in. 

 

3. Zakelijke zekerheid 

Nu het een overeenkomst tussen 2 overheidsorganisaties betreft, bestaat er geen reden 

zakelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de 

desintegratievergoeding te vestigen. In dit geval bijvoorbeeld door de vestiging van een 

zekerheidshypotheek. Aangenomen wordt en ook gebruikelijk is dat overheden 

(betalings)afspraken stipt nakomen. Het handelt daarbij om de materiele afspraken zelf 

en niet zozeer in welke juridisch “jasje” de afspraken zijn opgenomen. 

 

Theoretisch is daarmee ook het bepaalde in artikel 5:87 Burgerlijk Wetboek voor de 

erfverpachter niet van toepassing dat ingeval de erfpachter twee achtereenvolgende jaren 

de canon niet betaald, deze daarna pas kan opzeggen. 

 

4. Staatsteun 

Grond en andere onroerende zaak transacties tussen overheden en ondernemingen 

kunnen aspecten van staatssteun met zich brengen. Of sprake is van staatssteun wordt 

beoordeeld aan de hand van artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie1. In dit artikel is bepaald dat, steunmaatregelen van de staten of in 

welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging 

van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 

onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Niet alleen maatregelen van de 

Staat, maar ook maatregelen genomen door de decentrale overheid worden onder het 

begrip “Staat” begrepen. Dat betekent dat ook maatregelen die door een 

Gemeenschappelijke Regeling zijn genomen als staatssteun kunnen worden aangemerkt. 

 

 

                                                   
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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Criterium van de marktdeelnemer in een markteconomie 

De rechtsorde van de Unie is neutraal ten aanzien van de regeling van het 

eigendomsrecht en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van lidstaten om als 

economische spelers op te treden. Wanneer overheden direct of indirect economische 

transacties aangaan, in welke vorm ook, zijn zij onderworpen aan staatssteunregels van 

de Unie.  

Economische transacties die worden aangegaan door overheidsinstanties (met inbegrip 

van overheidsbedrijven) verlenen geen voordeel aan de tegenpartij van die transactie — 

en vormen dus geen steun — indien zij marktconform verlopen. Dit beginsel is verder 

ontwikkeld ten aanzien van verschillende economische transacties.  

 

De Unierechter heeft daartoe het „beginsel van de investeerder (handelend) in een 

markteconomie” ontwikkeld om te bepalen of in gevallen van overheidsinvesteringen (en 

met name kapitaalinjecties) sprake is van staatssteun: om te bepalen of de investering 

van een overheidsinstantie staatssteun vormt, dient te worden beoordeeld of in 

soortgelijke omstandigheden een particuliere investeerder van een vergelijkbare omvang 

ertoe zou kunnen worden gebracht de betrokken investering te doen.  

Voorts heeft de Unierechter, om te onderzoeken of met schuldherschikkingen door 

publieke schuldeisers staatssteun gemoeid is, het „criterium van de particuliere 

schuldeiser” ontwikkeld, waarbij de handelwijze van een publieke schuldeiser wordt 

vergeleken met die van hypothetische particuliere schuldeisers die zich in een 

vergelijkbare situatie zouden bevinden. Ten slotte heeft de Unierechter het „criterium van 

de particuliere verkoper” ontwikkeld om na te gaan of met een verkoop door een 

overheidsinstantie staatssteun is gemoeid, door te kijken of een particuliere verkoper, 

onder normale marktomstandigheden, dezelfde of een betere prijs had kunnen krijgen. 

 

Het criterium van de marktdeelnemer in een markteconomie heeft tot doel na te gaan of 

de Staat een onderneming een voordeel heeft verleend door ten aanzien van een 

bepaalde transactie niet te handelen als een marktdeelnemer in een markteconomie. In 

dat verband doet het niet ter zake of de maatregel voor de overheidsinstanties een 

rationeel middel is om overwegingen van overheidsbeleid na te streven (bijv. 

werkgelegenheid). Ook de vraag of de begunstigde onderneming al dan niet rendabel is, 

is op zich geen beslissende aanwijzing om te bepalen of de betrokken economische 

transactie marktconform is. Het beslissende element is de vraag of de overheidsinstanties 

hebben gehandeld zoals een marktdeelnemer in een markteconomie in een vergelijkbare 

situatie had gedaan. Is dat niet het geval, dan heeft de begunstigde onderneming een 

economisch voordeel ontvangen dat deze onder normale marktomstandigheden niet had 

kunnen verkrijgen, waardoor zij in een gunstigere positie werd gebracht dan die van haar 

concurrenten. 
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Volgens de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin 

van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(2016/C 262/01) kan een marktconforme waarde van gronden en gebouwen op twee 

manieren worden aangetoond. Dit kan door een openbare biedprocedure of door een 

voorafgaande onafhankelijke taxatie van de marktwaarde.  

In het geval van de verkoop van gronden is een taxatie die een onafhankelijke 

deskundige vóór de aanvang van de onderhandelingen uitvoert om de marktwaarde te 

bepalen op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria, in beginsel 

voldoende. 

 

Levering blote eigendom 

In mijn voorafgaande memo d.d. 13 mei 2020 is de achtergrond van de omvang van de 

canon opgenomen.  

Ingeval thans de blote eigendom geleverd wordt aan de erfpachter, is de vraag te 

beantwoorden of bij deze transactie in het kader van het voormelde kader, van staatsteun 

sprake is. Twee aspecten zijn daarbij aan de orde. 

i. Juridische wijziging 

Als gevolg van de levering van de blote eigendom wijzigt in wezen het economische 

gebruiksrecht niet. Er bestaat reeds een 100% economisch onbeperkt gebruiksrecht 

(het recht van erfpacht), waarbij in juridische zin de blote eigenaar (onvoorwaardelijk 

contractueel) verplicht is des verzocht zijn formele toestemming te verlenen. 

ii. Financiële wijziging 

In financiële zin treedt er ook geen materiele wijziging op. 

- De desintegratiekosten blijven onverkort in stand. Dat de afspraak over de betaling 

daarvan op een andere wijze gewaarborgd blijft, maakt dit niet anders. 

- De rentelast voor de financiering van de registergoederen die in erfpacht zijn 

uitgegeven, blijft als gevolg van het feit dat bij een levering van de blote eigendom 

de geldlening door Regio Rivierenland ongewijzigd aan Avri wordt overgedragen, 

ook ongewijzigd in stand 2.  

 

Het voormelde maakt dat er bij deze levering van de blote eigendom geen sprake van 

oneigenlijke staatssteun is.  

  

                                                   
2 Uit aanvullende mededeling volgt dat bij een vervroegde aflossing van de bestaande geldlening een 
boeteverplichting ontstaat met een omvang die maakt dat het ongunstig is thans een nieuwe geldlening met 
een lagere rente aan te gaan. Derhalve wordt de geldlening met instemming van de bank, integraal aan Avri 
overgedragen 
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5. BTW of overdrachtsbelasting 

BTW 

i. Primair is de vraag aan de orde of een levering van blote eigendom als een levering in 

de zin van artikel 3  Wet op de omzetbelasting 1968 kwalificeert. Uit art. 3 volgt dat 

een levering van goederen betreft  “.. de overdracht of overgang van de macht om als 

eigenaar over een goed te beschikken waarbij als levering van goederen mede wordt 

aangemerkt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten 

waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met uitzondering van hypotheek en 

grondrente.”  

Dit is thans niet aan de orde omdat het voormelde bij de uitgifte in erfpacht reeds is 

gerealiseerd.  

In de akte van levering op 11 april 2017 van het recht van erfpacht is met betrekking 

tot de omzetbelasting reeds geconstateerd dat over de vergoeding of canon ingevolge 

artikel 37 d Wet Omzetbelasting 1968 geen omzetbelasting verschuldigd was.  

 

ii. Levering blote eigendom 

Als op een later tijdstip de juridische eigendom aan de economische eigenaar wordt 

overgedragen3, heeft dit geen gevolgen meer voor de heffing van btw. 

Bovendien betreft ingevolge artikel 11 van gemelde wet de levering van (de blote 

eigendom van) de percelen geen bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel 

a, onder 1°. Een bouwterrein betreft daarbij onbebouwde grond die kennelijk bestemd 

is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.  

Daarvan is op de voorliggende situatie geen sprake. Het betreft reeds een (nagenoeg 

geheel) bebouwd terrein. 

 

Uit het voormelde volgt dat bij de levering van de blote eigendom (thans ook) geen 

omzetbelasting verschuldigd is 

 

Overdrachtsbelasting  

Met betrekking tot de overdrachtsbelasting door erfpachter is destijds een beroep op 

artikel 15 lid 1 letter c van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer heeft gedaan. Thans 

kan bij een levering van de blote eigendom wederom een beroep op artikel 15 lid 1 letter 

c van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer gedaan worden4. 

 

                                                   
3 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroe
rende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak 
4 door … een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen ….; 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&g=2021-04-06&z=2021-04-06
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6. Ik vat samen. 

i. Het is wenselijk dat de blote eigendom aan Avri geleverd wordt in het kader van 

volwaardige deelname aan het maatschappelijk (rechts)verkeer.  

ii. De bestaande financiële afspraken dienen daarbij in een (nieuwe) onderhandse 

overeenkomst 1:1 te worden bevestigd. Daarmee blijft gegarandeerd dat de 

betalingsverplichting in stand blijft. 


