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I. TOELICHTING

Doel van de gedragslijnen
Deze gedragslijnen zijn interne richtlijnen die zijn opgesteld om te bewerkstelligen dat de hele 
rijksoverheid zorgvuldig en eenduidig met bodemverontreiniging omgaat. Zij geven een praktische 
invulling aan, concretisering van en aanvulling op de Wet bodembescherming en het vigerend 
rijksbeleid, afgestemd op de rol van de rijksoverheid als verwerver, ingebruikgever, en vervreemder 
van onroerende zaken. De gedragslijnen zijn ook van toepassing op verontreiniging van 
waterbodems.

Context
De gedragslijnen volgen in zekere zin de levensloop van onroerende zaken bij de rijksoverheid: 
aankopen, in gebruik geven (waartoe ook verhuur en (erf)pacht wordt gerekend) en verkopen. Een 
nieuw te verwerven onroerende zaak krijgt dus meerdere malen met de gedragslijnen te maken. In 
eigendom zijnde onroerende zaken zullen biJ eventuele bodemverontreiniging overeenkomstig deze 
gedragslijnen beheerd worden. Bij voorgenomen vervreemding van een onroerende zaak zijn deze 
gedragslijnen eveneens richtinggevend, ongeacht of de koper een ander ministerie dan wel een derde 
partij is.

Uitgangspunt van deze gedragslijnen is dat de kosten die het gevolg zijn van bodemverontreiniging 
bij vervreemding worden gedragen door de vervreemder, ongeacht of dat de Staat is dan wel een 
derde. Dat laat onverlet dat de rijksoverheid, ook indien hij een onroerende zaak heeft vervreemd en 
de kosten die het gevolg zijn van bodemverontreiniging heeft gedragen, steeds zal moeten bezien of 
deze kosten op de veroorzaker kunnen worden verhaald. De ministeries, de daaronder ressorterende 
rijksdiensten en agentschappen kunnen daarbij een beroep doen op de kostenverhaalsexpertise van 
Bodem+, onderdeel van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken te 
Den Haag, hierna te noemen: Bodem+.

Achtergronden en eerdere herziening van de gedragslijnen
De gedragslijnen zijn oorspronkelijk vastgesteld in de vergadering van de Ministerraad op 16 mei 
1994. De minister van VROM heeft daarna de gedragslijnen ter uitvoering aan de overige 
departementen aangeboden bij brief d.d. 26Juli 1994.

De gedragslijnen waren aangekondigd in antwoorden op vragen van de kamerleden Willems en 
Brouwer van 22 mei 1991 (Kamerstukken 11 1991/92, Aanhangsel 392). Vervolgens zijn de 
hoofdlijnen van het beleid op dit punt geschetst in de notitie “Bodemverontreiniging en 
grondtransacties” (Kamerstukken II 1991/92, 22 727, nr. 1). De minister van VROM heeft met de 
vaste Commissie voor het milieubeheer tijdens mondeling overleg op 24 September 1992 hierover 
van gedachten gewisseld.

De minister van VROM en de staatssecretaris van Financien hebben toen aangegeven dat het nodig 
is om binnen enkele Jaren de gedragslijnen te evalueren en zo nodig aan te passen vanwege de 
complexiteit van de problematiek en de ontwikkelingen in de opvattingen op het gebied van sanering 
van verontreinigde gronden. Deze evaluatie heeft in 1999 plaatsgevonden. Daarbij is de
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functiegerichte en kosteneffectieve aanpak van bodemverontreiniging, zoals ontwikkeld binnen de 
Beleidsvernieuwing Bodemsanering (BEVER) betrokken. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de 
gedragslijnen herzien. De herziene gedragslijnen zijn vastgesteld in de vergadering van de 
Ministerraad op 7 december 2000. Zij zijn op 1 april 2001 in working getreden.

Gedragslijnen vernieuwen
De herziene gedragslijnen zijn opnieuw vastgesteld in de vergadering van de Ministerraad op 25 
September 2009. De gedragslijnen zullen per 1 januari 2010 in working treden.

Op 1 januari 2006 is de Wet bodembescherming ingrijpend gewijzigd. Voorts is met ingang van 1 
oktober 2006 het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) in working getreden. 
Genoemd besluit is op 1 januari 2008 opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit 
uitvoeringskwaliteit bodembeheer is toen ingetrokken. In September 2009 zijn de gedragslijnen 
aangepast aan de gewijzigde Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

In december 2009 treedt de Waterwet in working en daarmee vallen waterbodems niet langer onder 
de Wet bodembescherming, maar onder de Waterwet. Hiertoe is een verwijzing naar de Waterwet 
opgenomen en de Gedragslijnen kunnen voor waterbodems naar analogie worden toegepast.

De wijzigingen van de Wet bodembescherming die tot aanpassing van de gedragslijnen hebben 
geleid, zijn de volgende:

Urgenlie wordt spoed
Met ingang van 1 januari 2006 stelt het bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking, 
waarin is vastgesteld dat er sprake is van een geval van emstige verontreiniging, niet langer tevens 
vast of er sprake is van urgentie om het geval te saneren. De term ‘urgentie’ wordt niet meer 
gebruikt. Het bevoegd gezag Wet bodembescherming stelt thans in een beschikking, waarin is 
vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, vast of “het huidige dan wel 
voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot 
zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is” (artikel 37 lid 1 
Wet bodembescherming). De beschikking ernst en urgentie is vervangen door de beschikking ernst 
en spoed.

De beschikkingen ernst en urgentie die voor 1 januari 2006 genomen zijn, zijn na wijziging van de 
Wet bodembescherming van kracht gebleven. Zij worden aangemerkt als beschikkingen ernst en 
spoed.

Saneringsplicht art. 55b Wbb en fmanciele zekerheid
In de gewijzigde Wet bodembescherming is een saneringsplicht voor de eigenaar of, wanneer sprake 
is van een erfpachtrelatie, de erfpachter van een verontreinigd bedrijfsterrein geTntroduceerd (artikel 
55b Wet bodembescherming). Onder een bedrijfsterrein wordt verstaan: “een perceel (...) waarop 
bedrijfsactiviteiten worden verricht door een onderneming in de zin van de Wet op de 
inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de vennootschapsbelasting 1969” (artikel 55a Wet 
bodembescherming). Het mag daarbij overigens uitdrukkelijk niet gaan om een landbouwbedrijf.
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De saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb geldt voor bedrijfsterreinen, waar een geval van 
ernstige verontreiniging is ontstaan. Het moet dus gaan om een zogenaamd bronperceel. Een 
voorwaarde voor het bestaan van een saneringsplicht is voorts dat in een beschikking van het 
bevoegde gezag Wet bodembescherming is vastgesteld dat de verontreiniging spoedig moet worden 
gesaneerd.

Een eigenaar/erfpachter van een emstig verontreinigd bedrijfsterrein, dat als bronperceel kan worden 
beschouwd en dat spoedig moet worden gesaneerd, moet dus ook saneren indien hij de 
verontreiniging niet heeft veroorzaakt en/of indien hij ten tijde van de verkrijging van de eigendom 
niet van de verontreiniging op de hoogte was of behoorde te zijn. Hij moet bovendien in beginsel het 
hele geval van ernstige verontreiniging aanpakken (dus ook eventuele verontreiniging die zich vanaf 
het bedrijfsterrein tot buiten de perceelsgrenzen heeft verspreid).

De saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb vloeit direct uit de wet voort. Een saneringsbevel 
is in dus niet nodig. Wanneer de eigenaar/erfpachter niet voor het door het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming bepaalde tijdstip is gaan saneren, kan de saneringsplicht bestuursrechtelijk 
worden gehandhaafd. Ook strafrechtelijke handhaving van de saneringsplicht is mogelijk.

De wetgever heeft willen voorkomen dat de saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb niet kan 
worden gegffectueerd doordat een eigenaar/erfpachter de grond overdraagt aan een opvolgende 
eigenaar/erfpachter, die financieel niet of onvoldoende in staat is de sanering uit te voeren. Om die 
reden is in de gewijzigde Wet bodembescherming opgenomen dat de saneringsplicht op grond van 
artikel 55b Wbb op de eigenaar/erfpachter blijft rusten tot het tijdstip waarop de opvolgende 
eigenaar/erfpachter fmanciele zekerheid voor de saneringskosten heeft gesteld en daarmee door het 
bevoegd gezag Wet bodembescherming is ingestemd.

Vanwege de introductie van de saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb zijn twee nieuwe 
standaardbepalingen aan deze gedragslijnen toegevoegd. Het betreft de standaardbepalingen 
opgenomen als bijlagen F en 1.

Maatregelen in het belong van de bescherming van de bodem na voltooiing sanering 
In de vernieuwde Wet bodembescherming is expliciet de saneringsdoelstelling van functiegericht 
saneren vastgelegd (artikel 38 Wet bodembescherming). Saneringen dienen op een dusdanige manier 
te worden uitgevoerd dat de bodem minimaal geschikt wordt gemaakt voor de functie die deze na de 
sanering krijgt. Indien na sanering verontreiniging achterblijft, gelden veelvuldig beperkingen in het 
gebruik van de bodem. Vaak zijn ook maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 
zoals het regelmatig inspecteren van bijvoorbeeld peilbuizen, nodig. De beperkingen en maatregelen 
moeten worden opgenomen in een nazorgplan waarmee het bevoegd gezag moet instemmen.

De verplichting om de in het nazorgplan beschreven maatregelen in het belang van de bescherming 
van de bodem te treffen rust in de gewijzigde Wet bodembescherming op “degene die de bodem 
heeft gesaneerd, dan wel degene die daartoe is aangewezen in het nazorgplan” (artikel 39e lid 2). 
Indien op de vervreemder van grond een plicht rust om in verband met achtergebleven
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verontreiniging maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem te treffen, dan gaat met 
de enkele overdracht van de onroerende zaak nog niet de plicht tot het nemen van deze maatregelen 
over. Die verplichting moet expliciet aan de opvolgend eigenaar worden opgelegd. Deze wijziging 
moet ook worden opgenomen in de tenaamstelling van het nazorgplan. Het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming moet met deze wijziging instemmen. Vanwege het bovenstaande is lid 3 van de 
als bijlage E opgenomen standaardbepaling gewijzigd.

Maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem zander sanering 
Een andere belangrijke wijziging in de Wet bodembescherming is dat het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming - ook als geen sanering nodig is - in de beschikking waarbij is vastgesteld dat 
sprake is van een geval van emstige verontreiniging kan opnemen dat er maatregelen in het belang 
van de bescherming van de bodem moeten worden genomen (bijvoorbeeld monitoring) of dat 
gebruiksbeperkingen nodig zijn (artikel 37 lid 4 Wet bodembescherming).

In bijlage E, de standaardbepaling met betrekking tot verwerving/vervreemding van onder meer 
ernstig verontreinigde grond zonder saneringsnoodzaak, wordt in het derde lid rekening gehouden 
met de situatie dat in de beschikking is opgenomen dat maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem moeten worden getroffen en/of gebruiksbeperkingen gelden.

BUS
Een belangrijke wijziging van de Wet bodembescherming die niet tot aanpassing van de 
gedragslijnen heeft geleid, maar die w^l op deze plaats moet worden vermeld, betreft de invoering 
van de mogelijkheid om onder omstandigheden een sanering overeenkomstig het Besluit Uniforme 
Saneringen (hierna te noemen: BUS) uit te voeren. De grondslag voor een sanering op basis van het 
BUS, een algemene maatregel van bestuur, biedt artikel 39b Wet bodembescherming. Het BUS biedt 
regels voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen van korte duur. Een sanering overeenkomstig 
BUS is mogelijk bij bepaalde categorieen van saneringen, aangewezen in de Regeling uniforme 
saneringen. Wanneer sprake is van een sanering volgens het BUS hoeft geen ernst van de 
verontreiniging en geen noodzaak tot spoedige sanering te worden vastgesteld. Een saneringsplan is 
evenmin een vereiste. Ook bestaat er in geval van een BUS-sanering geen plicht tot het opstellen en 
indienen van een nazorgplan.

De onderhavige gedragslijnen bieden - net als de vorige versies - artikelen en standaardbepalingen 
die uitgaan van uitgevoerde of uit te voeren saneringen overeenkomstig de reguliere procedure van 
de Wet bodembescherming. Dit betekent dat onder omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van een BUS-sanering, tot wijziging van een standaardbepaling zal 
moeten worden overgegaan.

Certificering en erkenning bodemintermediairs
In verband met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit zijn de gedragslijnen aangepast. 
Het besluit bodemkwaliteit is een regeling voor het borgen van kwaliteit van bodemintermediairs, 
waarbij certificering verplicht is. Voor de Staatseigendommen betekent dit dat voor het laten 
uitvoeren van werkzaamheden in het kader van bodembeheer (bijvoorbeeld bij bodembescherming 
of bij bodemsanering) gebruik gemaakt dient te worden van een gecertificeerde en erkende

6



intermediair, zodat de betrouwbaarheid van bet werk van intermediairs vergroot wordt. 
Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, 
aanleggers en inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen en bedrijven die grond en 
baggerspecie reinigen of verwerken.

Verhuur en eifpacht
Tot slot is er vanuit de praktijk bet verzoek gekomen om in de gedragslijnen ook een 
standaardbepaling voor de uitgifte van Staatseigendom in (erf)pacbt op te nemen. In de buidige 
gedragslijnen is bijlage H om die reden uitgebreid tot een standaardbepaling die zowel kan worden 
gebruikt bij verbuur van Staatseigendom als bij uitgifte in (erfjpacbt.

Inwerkingtreding Waterwet
Op 22 december 2009 treedt de Waterwet in werking. In de Waterwet is bet waterbodembebeer 
integraal onderdeel van bet watersysteembebeer. In verband daarmee worden de bepalingen van de 
Wet bodembescberming die betrekking bebben op de waterbodem gescbrapt, en komt bet Wbb- 
kader, waarin bet begrip ‘saneren’ centraal staat, voor waterbodems te vervallen.

Dit brengt veranderingen voor de aanpak van verontreinigde waterbodems met zicb mee. Een 
verontreiniging van de waterbodem wordt niet langer beoordeeld en aangepakt via een 
gevalsdefinitie en een beoordeling van emst en spoedeisendbeid, maar in bet bredere kader van 
verbeteren van bet watersysteem, ter uitwerking van de doelstellingen van de Waterwet. Het buidige 
toetsingskader uit de Wbb zal dan ook niet langer van toepassing zijn onder de Waterwet. In plaats 
daarvan wordt een nieuw, op waterbodems toegesneden toetsingskader voor ingrepen in de 
waterbodem opgesteld. Met dat toetsingskader beoordeelt de waterbebeerder of een 
waterbodemverontreiniging een zodanig negatieve invloed op bet watersysteem beeft dat een 
ingreep in de waterbodem overwogen moet worden. Of die ingreep daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 
is afbankelijk van de vraag of de ingreep een kostenefficiente bijdrage levert aan bet bereiken van de 
doelstellingen van de Waterwet, mede in relatie tot andere mogelijke maatregelen.

Anders dan de Wet bodembescberming, kent de Waterwet voor derden geen saneringsplicbt van 
bistoriscbe waterbodemverontreinigingen. Kostenverbaal van ingrepen in de waterbodem is wel 
mogelijk, onder dezelfde condities als bij de Wet bodembescberming. De Waterwet bevat een met 
artikel 13 Wbb vergelijkbare zorgplicbt voor verontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987.

De gedragslijnen zijn niet aangepast op de inwerkingtreding van de Waterwet. De gedragslijnen 
kunnen wel naar analogie worden toegepast op bet verwerven, in gebruik geven en vervreemden van 
waterbodems, met oog voor de afwijkende kaders die voor de waterbodem gelden. Waar nodig kan 
toepassing gegeven worden aan de afwijkingsmogelijkbeden van artikel 24 van de gedragslijnen.
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II. ALGEMEENDEEL

0. Bindende werking
De gedragslijnen hebben een direct bindende werking voor ministeries, daaronder ressorterende 
rijksdiensten en agentschappen. Verschillende andere organisaties hebben de gedragslijnen eveneens 
van toepassing verklaard omdat zij een bruikbaar instrument zijn voor het omgaan met verontreinigd 
eigendom. Het is onder omstandigheden mogelijk dat een derde een beroep doet op de gedragslijnen.

1. Reikwijdte
Deze gedragslijnen moeten bij het verwerven, in gebruik geven ((erf)pacht/huur) en vervreemden 
van onroerende zaken door de Staat in acht genomen worden door ministeries en de daaronder 
ressorterende rijksdiensten en agentschappen die bevoegd ziJn een besluit te nemen om de 
desbetreffende Staatseigendommen te vervreemden of te laten vervreemden (hierna te noemen: de 
ministeries). Ze zijn van overeenkomstige toepassing op onroerende zaaktransacties tussen deze 
diensten onderling.

Indien er sprake is van verwerving of vervreemding van een erfpachtrecht op een onroerende zaak 
zijn deze gedragslijnen niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verwerving of vervreemding van 
een onroerende zaak, waarop een erfpachtrecht ten behoeve van een derde rust. De gedragslijnen 
zijn niet direct op dergelijke situaties toegesneden. Wei kan afhankelijk van de omstandigheden al 
dan niet besloten worden om biJ de gedragslijnen aan te sluiten.

2. Aanvulling wettelijke voorschriften
Deze gedragslijnen zijn een aanvulling op de wettelijke voorschriften die op bodemverontreiniging 
van toepassing zijn.

3. Definities
De betekenis van de in deze gedragslijnen gehanteerde begrippen komt overeen met de betekenis die 
artikel 1 van de Wet bodembescherming en andere artikelen van de Wet bodembescherming aan 
deze begrippen toekennen. In bijiage A zijn de gebruikte begrippen verklaard.

4. Radioactieve stoffen
In gevallen waar sprake is van (het vermoeden van) verontreiniging met radioactieve stoffen moet 
het onderzoek en de eventuele sanering daarvan worden uitgevoerd in overleg met de Directie 
Stoffen, Veiligheid en Straling van het Directoraat-Generaal Milieu van het ministerie van VROM.
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1. Verwerving van onroerende zaken voor de Staat

5. Vooronderzoek
Voordat tot verwerving van een onroerende zaak wordt overgegaan, moet een vooronderzoek 
worden uitgevoerd conform NEN 5725,'bij voorkeur door een daartoe op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde, erkende en van beide partijen onafhankelijke instelling.

6. Bodemonderzoek
Als het vooronderzoek (conform NEN 5725*) daartoe aanleiding geeft, moet, voordat tot verwerving 
wordt overgegaan, door een daartoe op grond van het Besluit bodemkwaliteit specifiek 
gecertificeerde en erkende en bij voorkeur van beide partijen onafhankelijke instelling 
bodemonderzoek worden uitgevoerd conform de in de bijlage B genoemde normen en 
onderzoeksprotocollen dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende normen of 
onderzoeksprotocollen. Bodemonderzoek kan achterwege blijven als een toereikend 
bodemonderzoek is uitgevoerd waarvan aangenomen mag worden dat de gerapporteerde situatie na 
het onderzoek niet is gewijzigd. Indien het bodemonderzoek voor 1 Juli 2007 is uitgevoerd, is het 
geen beletsel dat de instelling niet gecertificeerd en niet erkend is. Het vereiste van certificering en 
erkenning geldt namelijk pas vanaf 1 Juli 2007.

7. Onderzoekskosten
De kosten van onderzoek zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 moeten worden betrokken bij de 
vaststelling van de hoogte van de koopsom van de onroerende zaak.

8. Verontreiniging na 1 Januari 1987 ontstaan
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk na I 
Januari 1987 verontreinigd is door de vervreemder, dan kan verwerving pas plaatsvinden nadat de 
bodem voor rekening van de vervreemder en naar genoegen van het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming is gesaneerd.

9. Bodem is niet verontreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak niet of niet meer 
verontreinigd is, dan moet bij de verwerving in de notariele akte de standaardbepaling uit bijlage D 
worden opgenomen.

10a. Bodem is niet ernstig verontreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak v66r 1 Januari 1987 
verontreinigd is, maar niet ernstig verontreinigd is, dan moet het eventuele waardedrukkend effect 
van de verontreiniging worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van de koopsom. In de 
notarigle akte moet dan de standaardbepaling uit bijlage E worden opgenomen.

10b. Bodem is ernstig verpntreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak v66r 1 Januari 1987

(dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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verontreinigd is en dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dan moet, 
voordat tot verwerving wordt overgegaan, eerst een beschikking ernst en speed worden aangevraagd 
bij bet bevoegd gezag Wet bodembescherming.

11a. Beschikking ernst geen speed
Heeft het bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking met formele rechtskracht zoals 
bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging en tevens dat er geen sprake is van spoed om het geval te saneren, 
dan moeten eventuele door de Staat te nemen maatregelen in het belang van de bescherming van de 
bodem en het eventuele waardedrukkend effect van de verontreiniging vanwege 
gebruiksbeperkingen worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van de koopsom. In de 
notariele akte moet dan de standaardbepaling uit bijiage E worden opgenomen.

Indien in de beschikking van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is opgenomen dat 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem moeten worden getroffen en/of dat 
bepaalde gebruiksbeperkingen gelden, dan dient in het derde lid van de standaardbepaling uit 
bijiage E gekozen te worden voor Alternatief II.

De standaardbepaling uit bijiage E is ook toepasbaar in een situatie waarin na een uitgevoerde 
sanering verontreiniging is achtergebleven en vanwege deze achtergebleven verontreiniging 
gebruiksbeperkingen en/of maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem nodig 
(kunnen) zijn. In dat geval kan alternatief III worden gebruikt.

11b. Beschikking ernst en spoed, al dan niet met saneringsplicht (art. 55b 
Wbb)

Heeft het bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking met formele rechtskracht zoals 
bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging en tevens dat er sprake is van spoed om te saneren, dan kan de 
onroerende zaak in beginsel pas door de Staat worden verworven nadat de bodem voor rekening van 
de vervreemder en naar genoegen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is gesaneerd.

Hiervan kan worden afgeweken wanneer de Staat om hem moverende redenen bereid is de 
onroerende zaak na overdracht voor zijn rekening te saneren. In het geval dat de grond voor rekening 
van de Staat zal worden gesaneerd, moeten de geraamde kosten voortvioeiende uit de 
bodemverontreiniging (te denken valt aan kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg) en het 
waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging worden betrokken bij de vaststelling van 
de hoogte van de koopsom. Bij het ramen van de kosten moet rekening worden gehouden met 
besparing op projeetkosten en rentevoordelen voor de Staat. Als het saldo van koopsom en kosten 
negatief is, mag in beginsel slechts tot verwerving worden overgegaan, wanneer de vervreemder het 
negatieve verschil bijbetaalt. De mogelijkheid bestaat dat de vervreemder hiertoe niet bereid zal zijn, 
bijvoorbeeld wanneer op hem geen saneringsplicht rust. Indien de Staat in dat geval toch wil 
verwerven zal een beroep moeten worden gedaan op artikel 24.
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Indien sprake is van verwerving van ernstig verontreinigde grond, die met spoed dient te worden 
gesaneerd, dient te worden nagegaan of er sprake is van een saneringsplicht op grond van artikel 55b 
Wbb. Indien dat bet geval is, dan dient in de notariele akte de standaardbepaling uit bijlage F te 
worden opgenomen. Indien sprake is van verwerving van ernstig verontreinigde, en rhet spoed te 
saneren, grond, waarop geen saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb rust, dan dient in de 
notariele akte de standaardbepaling uit bijlage G te worden opgenomen.

Voor het bestaan van een saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb is vereist dat er sprake is 
van een bedrijfsterrein, dat tevens bronperceel is. Voor een verdere toelichting op deze begrippen en 
voor het bepalen of sprake is van een saneringsplicht wordt verwezen naar de subparagraaf 
Saneringsplicht en financiele zekerheid, zoals opgenomen onder Achtergronden en herziening van 
de gedragslijnen.

11c. Nog geen beschikking
Zolang het bevoegd gezag Wet bodembescherming nog niet in een beschikking met formele 
rechtskracht zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming heeft vastgesteld of er al dan 
niet sprake is van spoed om het geval te saneren, maar de onderzoeksresultaten daarop wel duiden, 
dan dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij artikel I lb van deze gedragslijnen. Dit betekent 
dat de onroerende zaak in beginsel pas door de Staat kan worden verworven nadat de bodem voor 
rekening van de vervreemder en naar genoegen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is 
gesaneerd.

Indien de Staat om hem moverende redenen bereid is de onroerende zaak na overdracht aan de Staat 
voor zijn rekening te saneren, dan moeten de geraamde kosten voortvloeiende uit de 
bodemverontreiniging (te denken valt aan kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg) en het 
waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging worden betrokken bij de vaststelling van 
de hoogte van de koopsom. Bij het ramen van de kosten moet rekening worden gehouden met 
besparing op projectkosten en rentevoordelen voor de Staat. Als het saldo van koopsom en kosten 
negatief is, mag in beginsel slechts tot verwerving worden overgegaan, wanneer de vervreemder het 
negatieve verschil bijbetaalt.

In deze situatie kan bijlage G met een enkele tekstuele wijziging worden gebruikt. De wijziging zal 
in elk geval nodig zijn ten aanzien van lid 3.
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2. Ingebruikgeving van onroerende zaken en het 
meerjarenprogramma

12. Ingebruikgeving
Voordat een onroerende zaak door de Staat in gebruik wordt gegeven - te denken valt aan erfpacht 
of huur - moet worden nagegaan of mogelijk sprake is van bodemverontreiniging. Hiertoe dient 
vooronderzoek conform NEN 5725* * * te worden uitgevoerd, bij voorkeur door een daartoe op grond 
van het Besluit bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende en van beide partijen 
onafhankelijke instelling. Er zijn vervolgens twee situaties te onderscheiden.

De eerste situatie is de volgende:
Indien iiit dit onderzoek naar voren komt dat de onroerende zaak niet geheel onverdacht is en/of 
wanneer het voorgenomen gebruik risicovol is voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van 
bodemverontreiniging dient tevens bodemonderzoek conform NEN 5740* te worden uitgevoerd. Dit 
bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd door een daartoe op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende en bij voorkeur van beide partijen 
onafhankelijke instelling. Indien het bodemonderzoek uitwijst dat er geen sprake is van een geval 
van emstige verontreiniging in de onroerende zaak ofwel dat er weliswaar sprake is van een geval 
van emstige verontreiniging, maar niet van dusdanige risico’s dat er met spoed moet worden 
gesaneerd, dan kan tot uitgifte in erfpacht of verhuur overeenkomstig de standaardbepaling van 
bijlage H worden overgegaan.

Bij beeindiging van de ingebruikgeving moet opnieuw onderzoek worden gedaan conform NEN 
5740* door een daartoe op grond van het Besluit bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende 
en bij voorkeur van beide partijen onafhankelijke instelling. In een situatie van kortlopende pacht, 
waarin de Staat en de pachter ten aanzien van dezelfde onroerende zaak aansluitend een nieuwe 
pachtovereenkomst zullen sluiten, kan de Staat toestaan dat bij beeindiging van de overeenkomst 
vooralsnog geen onderzoek hoeft te worden verricht. Dit dient dan wel later, bij defmitieve 
beeindiging van de pachtrelatie ten aanzien van de onroerende zaak, te worden verricht.

Bij constatering van toegenomen verontreiniging moet de kwaliteit van de bodem worden hersteld in 
de toestand van voor de ingebruikgeving. De kosten hiervan worden verhaald op de veroorzaker. In 
de notariele akte van vestiging van het erfpachtrecht/de pacht-/ huurovereenkomst kan 
vervolgvariant 1 van bijlage H worden opgenomen. De kosten van de twee onderzoeken worden 
betrokken bij de vaststelling van de hoogte van de gebruiksvergoeding.

De tweede situatie is de volgende:
Indien uit het vooronderzoek conform NEN 5725*, uitgevoerd voorafgaand aan de ingebruikgeving.

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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onomstotelijk blijkt dat geen sprake is van bodemverontreiniging op de in gebruik te geven 
onroerende zaak en indien voorts vaststaat dat bet voorgenomen gebruik van de onroerende zaak 
door de erfpachter/huurder niet risicovol is voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van 
bodemverontreiniging, dan kan in de notariele akte van vestiging van het erfpachtrecht/de pacht-/ 
huurovereenkomst vervolgvariant 2 van bijiage H worden opgenomen.

13. Meerjarenprogramma bodemsanering en jaarverslag bodemsanering
Staatseigendommen die mogelijk verontreinigd zijn moeten door de ministeries worden onderzocht 
en, zo nodig, gesaneerd. Hiervoor maakt ieder ministerie zijn eigen meerjarenprogramma 
bodemsanering, gevolgd door een planning van onderzoek en eventuele sanering, een raming van de 
kosten en een voorstel voor de wijze waarop die kosten zullen worden gedragen.

Naast deze inventarisatie en planning wordt de voortgang van het programma gemonitord en via het 
Jaarverslag bodemsanering in samenwerking met de bevoegde overheden Wet bodembescherming 
aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Hiertoe moet ieder departement in Januari gegevens 
aanleveren aan de werkgroep Monitoring, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde 
overheden Wet bodembescherming en Bodem+. Het gaat hierbij onder andere om hoeveelheid 
afgeronde onderzoeken en saneringen en bijbehorende kosten en hoeveelheid nazorglocaties en 
bijbehorende kosten. Daamaast moet worden aangegeven hoeveel locaties (onderzoeken en 
saneringen) nog op het programma staan en wanneer het departement deze onderzoeks- en 
saneringsinspanning denkt af te ronden.

De kosten verbonden aan het opstellen van het meerjarenprogramma en de kosten verbonden aan het 
aanleveren van de gegevens aan de werkgroep Monitoring komen voor rekening van de ministeries.

Staatseigendommen die in het meerjarenprogramma bodemsanering zijn opgenomen kunnen eerst 
van dit programma worden afgevoerd als:
• uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van verontreiniging;
• uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van verontreiniging die geheel of gedeeltelijk is 
veroorzaakt voor I Januari 1987 en
- het een niet ernstige verontreiniging betreft;
- het wel een ernstige verontreiniging betreft waarvan de sanering geen spoed heeft;
• sanering heeft plaatsgevonden, of
• de eigendom conform artikel 22b is overgedragen.

Daamaast moeten natuurlijk onderzoeken die wel een vervolg hebben, opgenomen worden in de 
voortgangsrapportage aan de werkgroep Monitoring.

De JaarliJkse actualisatie en rapportage van de voortgang van de aanpak van bodemverontreiniging 
kan worden beeindigd wanneer voor wat betreft de Staatseigendommen de 
bodemsaneringsdoelstellingen van het nationale milieubeleid zijn gerealiseerd.

14. Onderzoek
Onderzoek in het kader van het meerjarenprogramma moet worden uitgevoerd conform de normen
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en onderzoeksprotocollen zoals opgenomen in bijiage B, door een daartoe op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende installing.

15. Kosten
De kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg komen voor rekening van het ministerie, of de 
daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap, welke bevoegd is om het besluit te nemen de 
betreffende Staatseigendom te vervreemden of te laten vervreemden. Indian er sprake is van 
verontreiniging moeten deze kosten zo mogelijk worden verhaald op de veroorzaker van de 
verontreiniging.

De gedragslijnen verlangen dat de kosten van bodemsanering zoveel mogelijk worden verhaald op 
de veroorzaker van de bodemverontreiniging. De ministeries, de daaronder ressorterende 
rijksdiensten en agentschappen kunnen daarbij een beroep doen op de kostenverhaalsexpertise van 
Bodem+. Het achterwege laten van kostenverhaal bij een voor de verontreiniging aansprakelijk te 
stellen bedrijf kan door de Europese Commissie worden beschouwd als het verstrekken van 
ongeoorloofde staatssteun aan het desbetreffende bedrijf.
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3. Vervreemding van onroerende zaken door de Staat

16. Vooronderzoek
Voordat tot vervreemding van een onroerende zaak wordt overgegaan, moet een vooronderzoek 
worden uitgevoerd conform NEN 5725,* bij voorkeur door een daartoe op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende en van beide partijen onafhankelijke instelling.

17. Bodemonderzoek
Als dit vooronderzoek daartoe aanleiding geeft, moet, voordat tot vervreemding wordt overgegaan, 
door een daartoe op grond van het Besluit bodemkwaliteit specifiek gecertificeerde en erkende en bij 
voorkeur van beide partijen onafhankelijke instelling een bodemonderzoek worden uitgevoerd 
conform de in bijlage B genoemde onderzoeksprotocollen dan wel daarvoor in de plaats tredende of 
aanvullende normen of onderzoeksprotocollen. Bodemonderzoek kan achterwege blijven als 

'^recentelijk een toereikend bodemonderzoek is uitgevoerd waarvan aangenomen mag worden dat de 
gerapporteerde situatie sindsdien ongewijzigd is. Indien het bodemonderzoek voor 1 juli 2007 is 
uitgevoerd, is het geen beletsel dat de instelling niet gecertificeerd en niet erkend is. Het vereiste van 
certificering en erkenning geldt namelijk pas vanaf 1 juli 2007.

18. Verontreiniging na 1 januari 1987 ontstaan
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk na 1 
januari 1987 verontreinigd is door de Staat, dan kan vervreemding pas plaatsvinden nadat de bodem 
voor rekening van de Staat en naar genoegen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is 
gesaneerd.

19. Informatieplicht
Voordat tot vervreemding wordt overgegaan moet een gegadigde van de uitkomsten van het 
vooronderzoek en het eventuele bodemonderzoek op de hoqgte worden gesteld.

20. Bodem is niet verontreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak niet of niet meer 
verontreinigd is, dan moet bij de vervreemding in de notariele akte de standaardbepaling uit bijlage 
D worden opgenomen.

21a. Bodem is niet ernstig verontreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem van de onroerende zaak voor 1 januari 1987 
verontreinigd is, maar niet ernstig verontreinigd is, dan moet het eventuele waardedrukkend effect 
van de verontreiniging worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van de koopsom. In de 
notariele akte moet de standaardbepaling uit bijlage E worden opgenomen.

21b. Bodem is ernstig verontreinigd
Blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de bodem v66r 1 januari 1987 verontreinigd is en dat sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dan moet, voordat tot vervreemding wordt 
overgegaan, een beschikking ernst en spoed worden aangevraagd bij het bevoegd gezag Wet

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocol len)
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bodembescherming.

22a. Beschikking ernst geen spoed
Heeft bet bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking met formele rechtskracht zoals 
bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging en tevens dat er geen sprake is van spoed om het geval te saneren, 
dan moeten eventuele door de verwerver te nemen maatregelen in het belang van de bescherming 
van de bodem en het eventuele waardedrukkend effect van de verontreiniging worden betrokken bij 
de vaststelling van de hoogte van de koopsom. In de notariele akte moet de standaardbepaling uit 
bijlage E worden opgenomen.

Indien in de beschikking van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is opgenomen dat 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem moeten worden getroffen en/of dat 
bepaalde gebruiksbeperkingen gelden, dan dient in het derde lid van de standaardbepaling uit 
bijlage E gekozen te worden voor Alternatief II.

De standaardbepaling uit bijlage E is ook toepasbaar in een situatie waarin na een uitgevoerde 
sanering verontreiniging is achtergebleven en vanwege deze achtergebleven verontreiniging 
gebruiksbeperkingen en/of maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem nodig 
(kunnen) zijn. In dat geval kan alternatief III worden gebruikt.

22b. Beschikking ernst en spoed, al dan niet met saneringsplicht (art. 55b 
Wbb)

Heeft het bevoegd gezag Wet bodembescherming in een beschikking met formele rechtskracht zoals 
bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging en tevens dat er sprake is van spoed om te saneren, dan mag in 
beginsel pas tot vervreemding worden overgegaan nadat de bodem voor rekening van de Staat en 
naar genoegen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is gesaneerd.

Van dit uitgangspunt mag worden afgeweken wanneer de verwerver toezegt de grond binnen 
bekwame tijd na overdracht van de onroerende zaak voor rekening van de verwerver te saneren. In 
het geval de bodem voor rekening van de verwerver zal worden gesaneerd moeten de geraamde 
kosten voortvloeiende uit de verontreiniging (te denken valt aan kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en 
nazorg) en het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging worden betrokken bij de 
vaststelling van de hoogte van de koopsom. Bij het ramen van de kosten moet rekening worden 
gehouden met besparing op projectkosten en rentevoordelen voor de verwerver.

Indien sprake is van vervreemding van ernstig verontreinigde grond, die met spoed dient te worden 
gesaneerd, dient te worden nagegaan of er sprake is van een saneringsplicht op grond van artikel 55b 
Wbb. Indien dat het geval is, dan dient in de notariele akte de standaardbepaling uit bijlage 1 te 
worden opgenomen. De verwerver zal uiterlijk moeten saneren op het in de beschikking ernst en 
spoed genoemde tijdstip.
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Indien sprake is van vervreemding van emstig verontreinigde en met speed te saneren grond, waarop 
geen saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb rust, dan dient in de notariele akte de 
standaardbepaling uit bijiage J te worden opgenomen.

Voor bet bestaan van een saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb is vereist dat er sprake is 
van een bedrijfsterrein, dat tevens bronperceel is. Voor een verdere toelichting op deze begrippen 
wordt verwezen naar de subparagraaf Saneringsplicht artikel 55b Wbb en financiele zekerheid, zoals 
opgenomen onder Achtergronden en herziening van de gedragslijnen.

22c. Nog geen beschikking
Zolang het bevoegd gezag Wet bodembescherming nog niet in een beschikking met formele 
rechtskracht zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming heeft vastgesteld of er al dan 
niet sprake is van spoed om het geval te saneren, maar de onderzoeksresultaten daarop wel duiden, 
dan dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij artikel 22b van deze gedragslijnen. Dit betekent 
dat de onroerende zaak in beginsel pas door de Staat kan worden vervreemd nadat de bodem voor 
rekening van de Staat en naar genoegen van het bevoegd gezag Wet bodembescherming is 
gesaneerd.

Indien de verwerver toezegt de onroerende zaak binnen bekwame tijd na overdracht voor zijn 
rekening te saneren, dan moeten de geraamde kosten voortvloeiende uit de bodemverontreiniging (te 
denken valt aan kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang 
van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg) en het waardedrukkend effect van eventuele 
restverontreiniging worden betrokken bij de vaststelling van de hoogte van de koopsom. Bij het 
ramen van de kosten moet rekening worden gehouden met besparing op projeetkosten en 
rentevoordelen voor de Staat.

In deze situatie kan bijiage J met een enkele tekstuele wijziging worden gebruikt. De wijziging zal in 
elk geval nodig zijn ten aanzien van de leden 3 en 4.

23. Kosten
De kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg, op de koopsom in mindering gebrachte kosten en 
kosten voortvloeiend uit contractuele aansprakelijkheid jegens de verwerver na overdracht komen 
ten laste van het ministerie of de daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap dat bevoegd is 
het besluit te nemen de onroerende zaak te vervreemden of te laten vervreemden. Indien sprake is 
van verontreiniging moeten deze kosten zo mogelijk worden verhaald op de veroorzaker van de 
verontreiniging.

Slotparagraaf

24. Afwijkingen van de gedragslijnen
Voor zover het niet mogelijk of niet wenselijk is om te handelen conform deze gedragslijnen. wordt 
bevorderd dat bij transacties en bij het beheer en gebruik van onroerende zaken zoveel mogelijk 
dezelfde resultaten worden bereikt als bij toepassing van deze gedragslijnen.
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Van de standaardbepalingen uit de bijlagen D t/m J bij de gedragslijnen mag binnen de kaders van 
de gedragslijnen gemotiveerd worden afgeweken.

De gedragslijnen zijn opgesteld om te bewerkstelligen dat de hele rijksoverheid zorgvuldig en 
eenduidig met bodemverontreiniging omgaat. Artikel 24 maakt duidelijk dat in die situaties waar de 
gedragslijnen niet naar de letter kunnen worden toegepast, gehandeld dient te worden naar de geest 
van de gedragslijnen. Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van de 
standaardbepalingen afgeweken worden. De motivatie voor deze afwijking dient altijd in bet dossier 
vastgelegd te worden.
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III. BIJZONDER DEEL
Nadere afspraken tussen ministeries en de daaronder ressorterende rijksdiensten en agentschappen 
omtrent de toepassing van de gedragslijnen.

Ten aanzien van artikel 1. Reikwijdte
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de gedragslijnen tevens van 
toepassing verklaard in zijn (contractuele) relaties met Staatsbosbeheer en het Bureau Beheer 
Landbouwgronden.

Ten aanzien van artikel 4. Radioactieve stoffen
Wanneer op Defensieterreinen sprake is van (een vermoeden van) verontreiniging met radioactieve 
stoffen, vindt binnen Defensie tevens overleg plaats met de Stralingsbeschermingsdienst.

Ten aanzien van artikel 13. Meerjarenprogramma bodemsanering en jaarverslag 
bodemsanering
BiJ rijkshuisvesting waarvoor de zorg thans krachtens het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 aan de 
Rgd, is of wordt opgedragen, is de Rgd verantwoordelijk voor het actualiseren van het 
meerjarenprogramma bodemsanering. Voor zover daarvoor een inventarisatie van de bodem van de 
objecten moet plaatsvinden, wordt deze door de Rgd uitgevoerd volgens de werkwijze als 
beschreven in bijiage C. Het resultaat van de inventarisatie wordt ondertekend door de gebruiker van 
het object en de Rgd.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt jaarlijks een programma vast met betrekking tot de 
bekende onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige verontreiniging waarbij sprake is van 
verontreiniging of aantasting van de bodem onder oppervlaktewater waarvoor de Minister van 
Verkeer en Waterstaat waterkwaliteitsbeheerder is. Dit geldt onverlet de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voortvloeiende uit beheerstaken van niet-rijksorganen. Dit geldt tevens voor 
zover de verontreiniging of aantasting de kust of de oever van oppervlaktewater betreft. Voor de 
hiervoor bedoelde Staatseigendommen is artikel 63 a-c van de Wet bodembescherming van 
toepassing in plaats van artikel 13 van deze gedragslijnen.

Ten aanzien van artikelen 15 en 23. Kosten
Voor het verhalen van kosten op de veroorzaker kan een beroep worden gedaan op de 
kostenverhaalsexpertise van Bodem+.

Ten aanzien van artikelen 16,17 en 22b.
Wanneer een ministerie of daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap besluit een 
Staatseigendom door het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/Directie Vastgoed te laten 
vervreemden kunnen dit ministerie of de daaronder ressorterende dienst of agentschap en het 
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/Directie Vastgoed nadere afspraken maken omtrent de 
verdeling van taken met betrekking tot onderzoek en eventuele sanering.

Ten aanzien van artikel 23. Kosten
Wanneer het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/Directie Vastgoed een onroerende zaak heeft
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vervreemd ten behoeve van een ministerie of daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap en er 
met dit ministerie of rijksdienst of agentschap een middelenafspraak bestaat, worden de kosten 
gemaakt door bet Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/Directie Vastgoed terzake van onderzoek. 
tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 
sanering en nazorg in mindering gebracht op de verkoopopbrengst die op de middelenafspraak wordt 
verantwoord. Indien er geen middelenafspraak bestaat worden de kosten vergoed door middel van 
verrekening ten laste van het ministerie of daaronder ressorterende rijksdienst of agentschap 
beheerder en ten gunste van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf/Directie Vastgoed.
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IV. BIJLAGEN

Bijiage A. Verklaring van gebruikte begrippen

Bijiage B. Normen en onderzoeksprotocollen

Bijiage C. Werkwijze bij inventarisatie objecten door de Rgd

Bijiage D. Standaardbepaling verwerving / vervreemding (verondersteld) schone grond

Bijiage E. Standaardbepaling verwerving / vervreemding niet ernstig verontreinigde grond of 
ernstig verontreinigde grond zonder noodzaak tot spoedige sanering, waarbij de 
zorgplicht niet aan de orde is

Bijiage F. Standaardbepaling verwerving ernstig verontreinigde grond met noodzaak tot 
spoedige sanering en saneringsplicht artikel 55b Wbb

Bijiage G. Standaardbepaling verwerving ernstig verontreinigde grond met noodzaak tot 
spoedige sanering (zonder saneringsplicht artikel 55b Wbb)

Bijiage H. Standaardbepaling ingebruikgeving van Staatseigendom

Bijiage I. Standaardbepaling vervreemding ernstig verontreinigde grond met noodzaak tot 
spoedige sanering en saneringsplicht artikel 55b Wbb

Bijiage J. Standaardbepaling vervreemding ernstig verontreinigde grond met noodzaak tot 
spoedige sanering (zonder saneringsplicht artikel 55b Wbb)
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Bijiage A. Verklaring van gebruikte begrippen

ALGEMENE BEGRIPPEN

ministeries, de daaronder ressorterende rijksdiensten 
en agentschappen

Staat

Staatseigendom onroerend zaak die kadastraal ten name van de Staat 
is gesteld

Gedragslijnen de Gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in 
Staatseigendom men

Standaardbepaling deze bepaling is onderdeel van de gedragslijnen en 
wordt als artikel opgenomen in de notariele akte of 
in de ingebruikgevingsovereenkomst

Interne richtlijn door de Ministerraad vastgestelde handelwijze voor 
de Staat

BEGRIPPEN M,B.T. ONROERENDE ZAAKTRANSACTIES

partij niet zijnde de Staatderde

ingebruikgeven bet voor (on)bepaalde tijd beschikbaar stellen voor 
een bepaald gebruik van de onroerende zaak

waardedrukkend effect waardering van de in acht te nemen 
gebruiksbeperkingen, zoals bedoeld in artikel 37 lid 
4, artikel 39c lid 1 onder f en artikel 39d leden 1 en 
2 Wet bodembescherming, die samenhangen met 
(rest) verontreiniging in de bodem waarvoor bij de 
beoogde functie van de bodem geen 
saneringsnoodzaak bestaat

koopsom overeengekomen prijs van de onroerende zaak, bij 
de vaststelling waarvan alle waardebepalende 
aspecten, zoals de beoogde functie van de bodem en 
alle (geraamde) kosten zoals onderzoeks- en 
saneringskosten; kosten voor tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen; projectkosten; rentelasten 
en bet waardedrukkend effect zijn betrokken
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BEGRIPPEN M.B.T. BODEMVERONTREINIGING

bodem het vaste deel van de aarde met de zich daarin 
bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen 
en organ ismen

bodemverontreiniging Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel 
is sprake indien zich op en/of in de bodem van de 
onroerende zaak hogere concentraties van 
schadelijke stoffen bevinden dan op grond van 
natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de 
Achtergrondwaarden van het Besluit- en de 
Regeling bodemkwaliteit, voorzover het de vaste 
bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden 
grondwater van de Circulaire bodemsanering 2009, 
voorzover het het grondwater betreft, dan wel 
daarvoor in de plaats tredende of aanvullende 
algemeen gangbare kwaliteitseisen.

bevoegd gezag Wet bodembescherming In het kader van de Wet bodembescherming zijn 
Gedeputeerde Staten van de provincies bevoegd 
gezag. Door middel van artikel 88 eerste en negende 
lid van de Wet bodembescherming kunnen ook 
Burgemeester en Wethouders van een gemeente 
bevoegd gezag zijn.

gecertificeerde en erkende instelling adviesbureau, ingenieursbureau of 
onderzoeksinstituut dat aantoonbaar gekwalificeerd 
is op het vakgebied bodemonderzoek en op grond 
van het Besluit bodemkwaliteit gecertificeerd en 
erkend is

saneringsplicht art.55b Wbb een van rechtswege op de eigenaar of, indien sprake 
is van een erfpachtrelatie, op de erfpachter van een 
ernstig verontreinigd bedrijfsterrein rustende plicht 
om een bedrijfsterrein, waarop een geval van 
ernstige verontreiniging is ontstaan, te gaan saneren 
v66r het in de beschikking van het bevoegde gezag 
Wet bodembescherming vastgestelde tijdstip, zoals 
bedoeld in artikel 55b Wet bodembescherming

een perceel waarop bedrijfsactiviteiten worden 
verricht door een onderneming in de zin van de Wet 
op de inkomstenbelasting 2001 of de Wet op de

bedrijfsterrein
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vennootschapsbelasting 1969, niet zijnde een 
landbouwbedrijf, zoals bedoeld in artikel 55a Wet 
bodem bescherm i ng 
bodem onder oppervlaktewaterwaterbodem
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Bijiage B. Normen en onderzoeksprotocollen*

NVN5720
Bodem - Waterbodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, maart 2000, met 
wijzigingsblad NVN 5720:2000/A2:2008 van juni 2008.

NEN 5725
Bodem - Landbodem - Strategie voor bet uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek, januari 2009.

NEN 5740
Bodem -Landbodem- Strategie voor bet uitvoeren van verkennend bodemonderzoek- Onderzoek 
naar de
milieubygieniscbe kwaliteit van bodem en grond, Januari 2009.

Protocol orienterend onderzoek
F.J.P. Lame en drs. R. Bosman, Protocol voor bet orienterend onderzoek naar de aard en de 
concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging, 
SDU, Den Haag, maart 1994.

Protocol nader onderzoek
F.J.P. Lame en drs. R. Bosman, Protocol voor bet nader onderzoek deel 1 naar de aard en de 
concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging, 
SDU, Den Haag, maart 1994.

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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Bijiage C. Werkwijze bij inventarisatie objecten 
door de Rijksgebouwendienst

Voor de rijkshuisvesting waarvoor de zorg thans krachtens het Besluit Rijksgebouwendienst 1999 
aan de Rgd is of wordt opgedragen, voert deze de inventarisatie als bedoeld in artikel 13 uit op de 
hieronder beschreven werkwijze. Bij eventuele nieuwe gevallen wordt een gelijke werkwijze, 
uitgezonderd activiteit 1, gehanteerd.:

WIJZE VAN INVENTARISATIE

1 objectselectie:
Aan de hand van het B(asis) R(egistratie) S(ysteem) van de Rgd is een selectie van de te 
inventariseren objecten gemaakt, waarbij is uitgegaan van de hierna aangegeven object categoriegn.

2 vooronderzoek:
De hier te verstrekken informatie is per geselecteerd object door de Rgd en de gebruiker gezamenlijk 
ingevuld op een vragenlijst.

3 archiefonderzoek:
Indien op basis van de aldus verkregen informatie gerede twijfel bestaat met betrekking tot 
mogelijke bodemverontreiniging bij een object, vindt vervolgens archiefonderzoek (Rgd, gebruiker, 
gemeenten, provincie) plaats, zonodig aangevuld met beperkt bodemonderzoek en inspectie ter 
plaatse.

4 programma verder onderzoek:
Op basis van de uit de inventarisatie verkregen informatie is vervolgens door de beheerder (Rgd), in 
overleg met de Minister van VROM (DGM/Bodem) en het bevoegd gezag Wet bodembescherming 
een programma opgesteld met betrekking tot het verdere onderzoek en de eventuele sanering van de 
geinventariseerde objecten.

GEINVENTARISEERDE OBJECTCATEGORIEEN

Op basis van de volgende lijst is een selectie van te inventariseren objecten in beheer bij de Rgd 
gemaakt:
• garages;
- stallingplaatsen dienstauto’s;
- eigen onderhouds/herstelinrichtingen;
- (overdekte) opslagplaatsen inbeslaggenomen voertuigen;
- keuringsstations motorvoertuigen;
• werkplaatsen;
- inrichtingen van bedrijfsmatige aard (bijvoorbeeld bij penitentiaire inrichtingen), zoals timmer- en 
constructiewerkplaatsen, schilder- en spuitafdelingen;
- complexe objecten met laboratoriumgebouwen;
- (grote) warmtevoorzieningsgebouwen, zoals “total-energy” gebouwen, losstaande keteihuizen e.d.;
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- buitenbergingen/opslagruimten voor brandstoffen/chemicalien;
- schietbanen en (munitie)bunkers;
- terreinen met (al dan niet) in gebruik zijnde onder- of bovengrondse opslagtanks.

VRAGENLIJST VOORONDERZOEK

De hieronder te verstrekken informatie is bestemd om te dienen als aanvulling bij bet vooronderzoek 
conform de NEN 5725.*
Per verdachte locatie zal duidelijk moeten worden vermeld:
• objectnummer (BRS)
• het adres
• de kadastrale omschrijving
• omschrijving
• gebruiker (departement en dienst)
Is de gebruiker, de eventuele voorgaande gebruiker, de Rgd als beheerder en/of de 
rechtsvoorganger(s) wel eens aansprakelijk gesteld door derden voor kosten die verband houdt met 
het in het milieu brengen van stoffen? Zo ja, door wie, wanneer en waarom?

Aldus naar waarheid en naar beste vermogen ingevuld door:

naam:..........................
adres:..........................
vertegenwoordiger van:

naam dienst: 
adres:........
te:
datum:..........
handtekening:

en door:. . . ...................................
naam:.............................................
adres: .............................................
als vertegenwoordiger van de Rgd: 
adres: .............................................
te:
datum:

handtekening:

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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Bijiage D. Standaardbepaling 
verwerving/vervreemding (verondersteld) schone 
grond

(als bedoeld in de gedragslijnen sub 9 en 20)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notariele akte bij verwerving of vervreemding door de Staat 
van grond waarvan partijen aannemen op grond van onderzoeksresultaten of een evaluatieverslag dat 
deze niet verontreinigd is of niet meer verontreinigd is (gesaneerd).

Indien noodzakelijk en mils binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in bet dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging

Met betrekking tot bet risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper bet navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of ip de bodem van de 
onroerende zaak bogere concentraties van scbadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk 
voorkomen te verwacbten is gelet op de Acbtergrondwaarden van bet Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voor zover bet de vaste bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden grondwater van 
de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover bet grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats 
tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.

1.

Er is onderzoek verricbt naar de aanwezigbeid van bodemverontreiniging in de onroerende zaak 
door een een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke instelling. De resultaten 
biervan zijn vastgelegd in bet rapport/de rapporten van 
bet bezit te zijn van dit rapport/van deze rapporten. De verkoper verwijst naar dit/deze - aan deze 
akte gebecbte - onderzoeksrapport(en) voor de bem bekende feiten en omstandigbeden die van 
belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de 
onroerende zaak. De verkoper is niet bekend met andere feiten of omstandigbeden die erop wijzen of 
kunnen wijzen dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat, dan zijn vermeld in bet 
onderzoek. (Vervolg: alternatiefl of II)

2.

(datum/data). Beide partijen verklaren in

alternatiefl:
Op basis van de inboud van voormeld rapport/voormelde rapporten gaan beide partijen ervan uit dat 
de bodem niet verontreinigd is. (Vervolg: lid 3)

alternatief II:
In voormeld rapport/voormelde rapporten is melding gemaakt van verontreiniging van de bodem
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(aanduiding aard en omvang van de verontreiniging). De geconstateerde verontreiniging is 
(aanduiding uitvoerder sanering) op basis vangesaneerd door 

Na de uitvoering van de sanering is een evaluatieverslag
(aanduiding saneringsplan). 

(aanduiding evaluatieverslag) 
opgesteld. Beide partijen verklaren in bet bezit te zijn van bet saneringsplan, bet evaluatieverslag en 
de bescbikking van bet bevoegd gezag Wet bodembescberniing boudende instemming met bet 
evaluatieverslag de dato *** . Beide partijen gaan ervan uit dat geen verdere sanering noodzakelijk 
is. (Vervolg: lid 3)

De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip draagt de koper bet risico van de onroerende zaak voor zover uit bet navolgende 
niet anders voortvloeit.

3.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in bet belang van de bescberming van de bodem, sanering en 
nazorg alsmede bet waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging komen voor rekening 
van de verkoper indien blijkt dat, in afwijking van bovenbedoelde aanname, ten tijde van deze 
overdracbt tocb verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is, waarover de verkoper de koper 
verwijtbaar onjuist of onvolledig beeft gei'nformeerd.

4.

Wanneer binnen een periode van tien Jaren, ingaande beden, indien alsdan de recbtsvordering van de 
koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door bet bevoegd gezag krachtens de 
Wet bodembescberming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten 
tijde van deze overdracbt niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging en door de koper 
aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracbt in de 
onroerende zaak aanwezig was en ook onder de beden geldende normen moest worden aangemerkt 
als een geval van ernstige bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten 
van maatregelen in bet belang van de bescberming van de bodem alsmede bet waardedrukkend 
effect van deze verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk 
maakt dat in bet kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op bet moment van 
ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van bet gebruik van de bodem ten tijde van de 
ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake is 
van spoed om bet betreffende geval te saneren, komen de eventuele door koper gemaakte of te 
maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen. maatregelen in bet belang van de 
bescberming van de bodem, sanering en nazorg alsmede bet waardedrukkend effect van eventuele 
restverontreiniging voor rekening van de verkoper.

5.

Artikel 7:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in bet BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of beboort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de recbtsvordering aanbangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na 2 jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien jaar zoals genoemd in artikellid 5 van deze standaardbepaling slaat op de termijn
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bedoeld onder A. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van de termijn aangegeven. 
Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen voor een 
termijn van tien jaar. Hierbij is wel van belang te melden dat indien sprake is van een conflict, een 
rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien binnen tien jaar 
na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen of verjaard. Hij 
zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit van de partijen.

Behoudens omstandigheden genoemd in lid 4 komen de eventuele door koper gemaakte of te maken 
kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
(rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het 
moment van ondertekening van de akte voor rekening van de koper indien na tien jaar of langer zal 
blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in de onroerende zaak onbekende 
verontreiniging.

6.
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Bijiage E. Standaardbepaling 
verwerving/vervreemding niet ernstig 
verontreinigde grond of ernstig verontreinigde 
grond zonder noodzaak tot spoedige sanering 
waarbij de zorgplicht niet aan de orde is
(als bedoeld in de gedragslijnen sub 10a, 1 la en 21a, 22a)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notariele akte bij verwerving of vervreeinding door de Staat 
van grond die niet ernstig verontreinigd is of van grond waarin zich een geval van ernstige 
verontreiniging voordoet, waarvan bet bevoegd gezag Wet bodembescherming echter heeft 
vastgesteld dat er geen noodzaak tot spoedige sanering is. De bepaling wordt ook gebruikt in 
situaties waarin na sanering verontreiniging is achtergebleven.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in bet dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging

Met betrekking tot bet risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper bet navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de bodem van de 
onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk 
voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van bet Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voorzover bet de vaste bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden grondwater van 
de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover bet grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats 
tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.

1.

Er is door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafbankelijke instelling onderzoek 
verricbt naar de aanwezigbeid van bodemverontreiniging in de onroerende zaak. De resultaten 
biervan zijn vastgelegd in bet rapport/de rapporten van (datum/data). Beide partijen verklaren in bet 
bezit te zijn van dit rapport/van deze rapporten. De verkoper verwijst naar dit/deze - aan deze akte 
gebecbte - onderzoeksrapport(en) voor de bem bekende feiten en omstandigbeden die van belang 
zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de onroerende 
zaak. (Vervolg: alternatief I, II of III)

2.

3. Alternatief I:
Op basis van de inboud van voormeld rapport/voormelde rapporten gaan beide partijen ervan uit dat 
de onroerende zaak geen geval van ernstige verontreiniging bevat. Het is de koper bekend dat de in 
bet/de bierboven bedoelde rapport(en) geconstateerde verontreinigingen gebruiksbeperkingen met 
zicb kunnen brengen. De koper accepteert deze gebruiksbeperkingen die alternatief la: aanleiding
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hebben gegeven de koopsom te verlagen altematief Ib: geen aanleiding hebben gegeven de koopsom 
te verlagen. (Vervolg: lid 4)

De omvang van de verlaging van de koopsom hoeft niet in de overeenkomst te worden vastgelegd. 
Echter, ten behoeve van de rijksinteme verantwoording, dient de omvang van de verlaging wel in bet 
dossier te worden vastgelegd.

Altematief 11:
Op basis van de inhoud van voormeld rapport/voormelde rapporten en de beschikking van bet 
bevoegd gezag Wet bodembescberming de dato 
zaak een geval van ernstige verontreiniging bevat, waarbij er ecbter geen sprake is van zodanige 
risico’s dat er met spoed moet worden gesaneerd.
Indien van toepassing: Het is de koper bekend dat in de genoemde beschikking wordt vermeld dat er 
gebruiksbeperkingen gelden (en/of indien van toepassing: maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem moeten worden genomen). De koper accepteert deze 
gebruiksbeperkingen (en/of indien van toepassing: de verplichting tot het nemen van maatregelen in 
het belang van de bescherming van de bodem), die altematief 11a: aanleiding hebben gegeven de 
koopsom te verlagen, altematief lib: geen aanleiding hebben gegeven de koopsom te verlagen. 

(Vervolg: lid 4)

gaan beide partijen ervan uit dat de onroerende

Altematief 111:
In voormeld rapport/voormelde rapporten is melding gemaakt van verontreiniging van de bodem

(aanduiding aard, emst en omvang verontreiniging). De geconstateerde verontreiniging is 
gesaneerd door
Na de uitvoering van de sanering is een evaluatieverslag (indien van toepassing: en een nazorgplan) 
opgesteld. Het bevoegd gezag Wet bodembescberming heeft met dit evaluatieverslag (indien van 
toepassing: en een nazorgplan) ingestemd. Beide partijen gaan ervan uit dat geen verdere sanering 
noodzakelijk is.
Het is de koper bekend dat de in het/de hierboven bedoelde rapport(en) geconstateerde 
verontreinigingen gebruiksbeperkingen met zich kunnen brengen (en/of indien van toepassing: 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem nodig kunnen zijn). De koper 
accepteert deze gebruiksbeperkingen (en/of indien van toepassing: de verplichting tot het nemen van 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem), die altematief Ilia: aanleiding hebben 
gegeven de koopsom te verlagen, altematief Illb: geen aanleiding hebben gegeven de koopsom te 
verlagen.
Indien sprake is van maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem: Het bevoegd 
gezag Wet bodembescberming heeft ermee ingestemd dat de koper vanaf het moment van 
eigendomsoverdracht de maatregelen, die zijn beschreven in het nazorgplan, zal uitvoeren.

(Vervolg: lid 4)

(aanduiding uitvoerder sanering) op basis van *** (aanduiding saneringsplan).

De koper zal de verkoper niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aanspreken 
tot sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van bodemverontreiniging in de 
onroerende zaak, dan wel tot vergoeding van de kosten ten gevolge van bodemverontreiniging, voor 
zover deze uit voormeld(e) rapport(en) blijkt. Deze verplichting van de koper geldt als kwalitatieve

4.
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verplichting in de zin van artikel 252 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en zal overgaan op degenen 
die de onroerende zaak ziillen verkrijgen onder bijzondere titel. Degenen die van de rechthebbende 
een recht tot gebruik van de onroerende zaak zullen verkrijgen zijn eveneens aan deze verplichting 
gebonden.

Artikellid 4 betreft een vrijwaring van de koper aan de verkoper.

5. De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip draagt de koper het risico van de onroerende zaak voor zover uit het navolgende 
niet anders voortvloeit.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en 
nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging komen voor rekening 
van de verkoper indien blijkt dat ten tijde van deze overdracht behalve beide partijen bekende 
verontreiniging, ook andere verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is, waarover de 
verkoper de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft geinformeerd.

6.

Wanneer binnen een periode van tienjaren, ingaande heden, indien alsdan de rechtsvordering van de 
koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door het bevoegd gezag krachtens de 
Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten 
tijde van deze overdracht niet bekend geval van emstige bodemverontreiniging en door de koper 
aarmemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in de 
onroerende zaak aanwezig was en ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt 
als een geval van emstige bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten 
van maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend 
effect van deze verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk 
maakt dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van 
ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van de 
ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval van emstige bodemverontreiniging sprake is 
van spoed om het betreffende geval te saneren, komen de eventuele door koper gemaakte of te 
maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
restverontreiniging voor rekening van de verkoper.

7.

Artikel 1:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in het BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of behoort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de rechtsvordering aanhangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na 2 jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien jaar zoals genoemd in artikellid 7 van deze standaardbepaling slaat op de termijn 
bedoeld onder A. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van.de termijn aangegeven.
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Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen voor een 
termijn van tien jaar. Hierbij is wel van belang te melden dat indien sprake is van een conflict, een 
rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien binnen tien jaar 
na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen of verjaard. HiJ 
zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit van de partijen.

Behoudens omstandigheden genoemd in lid 6 komen de eventuele door koper gemaakte of te maken 
kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
(rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het 
moment van ondertekening van de akte voor rekening van de koper indien na tien jaar of langer zal 
blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in de onroerende zaak onbekende 

_ verontreiniging.

8.

Een afschrift van deze akte wordt door de koper (bij verwerving door de Staat) / door de verkoper 
(bij vervreemding door de Staat) gezonden aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming.

9.
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Bijiage F. Standaardbepaling verwerving ernstig 
verontreinigde grond met noodzaak tot spoedige 
sanering en saneringsplicht artikel 55b Wbb
(als bedoeld in de gedragslijnen sub 11b)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notariele akte, wanneer de Staat, in afwijking van bet 
uitgangspunt dat v66r verwerving moet worden gesaneerd, grond verwerft, waarin zich een geval 
van ernstige verontreiniging voordoet waarvan bet bevoegd gezag Wet bodembescberming beef! 
vastgesteld dat er sprake is van speed om bet geval te saneren, en waarvoor een saneringsplicht op 
grond van artikel 55b Wbb geldt.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in bet dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging

Met betrekking tot bet risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper bet navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zicb op en/of in de bodem van de 
onroerende zaak bogere concentraties van scbadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk 
voorkomen te verwacbten is gelet op de Aebtergrondwaarden van bet Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voor zover bet de vaste bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden grondwater van 
de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover bet grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats 
tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen .

1.

Er is door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafbankelijke installing 
bodemonderzoek verriebt naar de aanwezigbeid van bodemverontreiniging van de onroerende zaak 
door een specifiek gekwalificeerde erkende en van beide partijen onafbankelijke instelling. De 
resultaten biervan zijn vastgelegd in bet rapport/de rapporten van (datum/data). Beide partijen 
verklaren in bet bezit te ziJn van dit rapport/van deze rapporten. Uit voormeld rapport/voormelde 
rapporten blijkt dat de bodem 
verwijst naar deze - aan deze akte gebeebte - onderzoeksrapporten voor de bem bekende feiten en 
omstandigbeden die van belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of sprake kan zijn van 
bodemverontreiniging in de onroerende zaak.

2.

(aanduiding aard, emst en omvang verontreiniging). De verkoper

In de besebikking van bet bevoegde gezag Wet bodembescberming de dato 
bodem van de onroerende zaak ernstig verontreinigd is en tevens dat er zodanige risico’s zijn dat de 
sanering uiterlijk .... dient te zijn begonnen.

♦ ♦♦3. is vastgesteld dat de
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De kosten die de koper zal hebben voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen 
in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten 
alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, tezamen 
geraamd op ***, zijn betrokken bij de vaststelling van de hiervoor vermelde koopprijs.

4.

De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden waarmee de verkoper als gevolg 
van het feit, dat de koper niet onmiddellijk na deze feitelijke levering van de onroerende zaak 
-overgaat tot sanering van de hiervoor bedoelde bodemverontreiniging zou kunnen worden 
geconfronteerd. Deze vrijwaring heef op grond van artikel 55b Wbb t ook betrekking op schade die 
het gevolg is van de eventuele handhaving van de saneringsplicht jegens de verkoper.

5.

Indien de kosten voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van 
de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten en het 
waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, hoger of lager blijken 
te zijn dan de hiervoor in lid 4 geraamde kosten, verleent dat aan geen der partijen het recht tot 
instellen van enigerlei actie.

6.

De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip draagt de koper het risico van de onroerende zaak voor zover uit het navolgende 
niet anders voortvioeit.

7.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en 
nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging komen voor rekening 
van de verkoper indien blijkt dat ten tijde van deze overdracht, behalve beide partijen bekende 
verontreiniging, ook andere verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is, waarover de 
verkoper de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft gei'nformeerd.

8.

9. Wanneer binnen een periode van tien jaren, ingaande heden, indien alsdan de rechtsvordering van de 
koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door het bevoegd gezag krachtens de 
Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten 
tijde van deze overdracht niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging en door de koper 
aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in de 
onroerende zaak aanwezig was en ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt 
als een geval van ernstige bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten 
van maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend 
effect van deze verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk 
maakt dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van 
ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van de 
ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake is 
van zodanige risico’s dat er met spoed moet worden gesaneerd, dan komen de eventuele door koper 
gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect 
van eventuele restverontreiniging voor rekening van de verkoper.
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Artikel 7:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in het BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of behoort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de rechtsvordering aanhangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na 2 jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien jaar zoals genoemd in artikellid 5 van deze standaardbepaling slaat op de termijn 
bedoeld onder A. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van de termijn aangegeven. 
Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen voor een 
termijn van tien jaar. Hierbij is wel van belang te melden dat indien sprake is van een conflict, een 
rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien binnen tien jaar 
na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen of verjaard. Hij 
zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit van de partijen.

10. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 8 komen de eventuele door koper gemaakte of te maken 
kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
(rest)verontreiniging voortvioeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het 
moment van ondertekening van de akte voor rekening van de koper indien na tien jaar of langer zal 
blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in de onroerende zaak onbekende 
verontreiniging.

Een afschrift van deze akte wordt door de koper gezonden aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming.

11.
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Bijiage G. Standaardbepaling verwerving ernstig 
verontreinigde grond met noodzaak tot spoedige 
sanering (zonder saneringsplicht artikel 55b Wbb)
(als bedoeld in de gedragslijnen sub 1 lb en 1 Ic)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notariele akte, wanneer de Staat, in afwijking van bet 
uitgangspunt dat v66r verwerving moet worden gesaneerd, grond verwerft, waarin zich een geval 
van emstige verontreiniging voordoet waarvan bet bevoegd gezag Wet bodembescberming beeft 
vastgesteld dat er sprake is van spoed om bet geval te saneren, en waarvoor geen saneringsplicht 
geldt. De bepaling wordt tevens gebruikt in situaties waarin bet op basis van de onderzoeksresiiltaten 
zeer waarscbijnlijk is dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat met spoed dient 
te worden gesaneerd, maar waarvoor nog geen bescbikking is genomen (wijziging lid 3 is dan 
nodig).

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in bet dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging
Met betrekking tot bet risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper bet navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zicb op en/of in de bodem van de 
onroerende zaak bogere concentraties van scbadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk 
voorkomen te verwacbten is gelet op de Acbtergrondwaarden van bet Besluit- en de Regeling 
bodemkwaliteit, voor zover bet de vaste bodem betreft, en gelet op de Streefwaarden grondwater van 
de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover bet grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats 
tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.

1.

Er is bodemonderzoek verricbt naar de aanwezigbeid van bodemverontreiniging van de onroerende 
zaak door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafbankelijke instelling. De 
resultaten biervan zijn vastgelegd in bet rapport/de rapporten van (datum/data). Beide partijen 
verklaren in bet bezit te zijn van dit rapport/van deze rapporten. Uit voormeld rapport/voormelde 
rapporten blijkt dat de bodem 
verwijst naar deze - aan deze akte gebecbte - onderzoeksrapporten voor de bem bekende feiten en 
omstandigbeden die van belang zijn of kimnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van 
bodemverontreiniging in de onroerende zaak.

2.

(aanduiding aard, emst en omvang verontreiniging) De verkoper

3. In de bescbikking van bet bevoegd gezag Wet bodembescberming de dato 
bodem van de onroerende zaak ernstig verontreinigd is en tevens dat de sanering uiterlijk .... dient te 
zijn begonnen.

*** ;IS vastgesteld dat de
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De kosten die de koper zal hebben voor onderzoek. tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen 
in bet belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten 
alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, tezamen 
geraamd op €.

4.

, zijn betrokken bij de vaststelling van de hiervoor vermelde koopprijs.

De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden waarmee de verkoper als gevolg 
van het feit, dat de koper niet onmiddellijk na deze feitelijke levering van de onroerende zaak 
overgaat tot sanering van de hiervoor bedoelde bodemverontreiniging zou kunnen worden 
geconfronteerd.

5.

Indien de kosten voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van 
de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten en het 
waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, hoger of lager blijken 
te zijn dan de hiervoor in lid 4 geraamde kosten, verleent dat aan geen der partijen het recht tot het 
instellen van enigerlei actie.

6.

De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. 
Vanaf dat tijdstip draagt de koper het risico van de onroerende zaak voor zover uit het navolgende 
niet anders voortvloeit.

7.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en 
nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging komen voor 
rekening van de verkoper indien blijkt dat ten tijde van deze overdracht, behalve beide partijen 
bekende verontreiniging, ook andere verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is, waarover 
de verkoper de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft geinformeerd.

8.

Wanneer binnen een periode van tien jaren, ingaande heden, indien alsdan de rechtsvordering van de 
koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door het bevoegd gezag krachtens de 
Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten 
tijde van deze overdracht niet bekend geval van emstige bodemverontreiniging en door de koper 
aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in de 
onroerende zaak aanwezig was en ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt 
als een geval van ernstige bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten 
van maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend 
effect van deze verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk 
maakt dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van 
ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van de 
ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake is 
van spoed om het betreffende geval te saneren, komen de eventuele door koper gemaakte of te 
maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
restverontreiniging voor rekening van de verkoper.

9.
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Artikel 7:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in het BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of behoort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de rechtsvordering aanhangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na-2 jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien jaar zoals genoemd in artikellid 9 van deze standaardbepaling slaat op de termijn 
bedoeld onder a. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van de termijn aangegeven. 
Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen voor een 
termijn van tien jaar. Hierbij is wel van belang te melden dat indien sprake is van een conflict, een 
rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien binnen tien jaar 
na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen of verjaard. Hij 
zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit van de partijen.

Behoudens omstandigheden genoemd in lid 8 komen de eventuele door koper gemaakte of te maken 
kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van eventuele 
(rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het 
moment van ondertekening van de akte voor rekening van de koper indien na tien jaar of langer zal 
blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in de onroerende zaak onbekende 
verontreiniging.

10.

Een afschrift van deze akte wordt door de koper gezonden aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming.

11.
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Bijiage H. Standaardbepaling ingebruikgeving van 
Staatseigendom

(als bedoeld in de gedragslijnen sub 12)

Onderstaande bepalingen worden opgenomen wanneer de Staat een onroerende zaak in erfpacht 
uitgeeft of een onroerende zaak gaat verpachten of verhuren.

Erfpacht

De volgende bepaling wordt opgenomen in de notariele akte van vestiging van een erfpachtrecht. In 
onderstaande bepaling wordt ervan uitgegaan dat er bij de uitgifte in erfpacht ofwel geen geval van 
ernstige verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is ofwel dat er weliswaar sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging, maar niet van dusdanige risico’s dat er met spoed moet worden 
gesaneerd.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, lean van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in het dossier vastgelegd te worden.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de 
bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan 
op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betrefl, en gelet 
op de Streefwaarden grond water van de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover het 
grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen 
gangbare kwaliteitseisen.

1.

Vervolgvariant 1
Deze vervolgvariant wordt gebruikt in die gevallen, waarin de onroerende zaak, mede gezien het 
uitgevoerde vooronderzoek conform NEN 5725 , dan wel het uitgevoerde bodemonderzoek 
conform NEN 5740,* op voorhand niet geheel onverdacht is voor wat betreff eventuele 
bodemverontreiniging en/of wanneer het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak risicovol 
is voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

2. Een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke instelling heeft 
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de onroerende 
zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport/de rapporten van ### 
(datum/data), dat/die aan deze akte zijn gehecht. Erfverpachter is niet bekend met feiten of 
omstandigheden die erop (kunnen) wijzen dat de onroerende zaak bodemverontreiniging 
bevat, anders dan eventueel vermeld in dit rapport/deze rapporten. Op basis van dit 
rapport/deze rapporten (en - indien van toepassing: de beschikking van het bevoegd gezag 
Wet bodembescherming van (datum), waaruit blijkt dat er geen sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging/waaruit blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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verontreiniging, waarbij echter geen sprake is van zodanige risico’s dat er met speed meet 
worden gesaneerd), stellen partijen vast dat de verontreinigingssituatie van de onroerende 
zaak met de daarbij behorende eventuele door erfpachter in acht te nemen 
gebruiksbeperkingen en/of eventueel door erfverpachter te treffen maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem geen belemmering vormen voor het tussen 
partijen overeengekomen gebruik en dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
geen sanering noodzakelijk is.

3. Bij beeindiging van de erfpacht zal in opdracht en op kosten van de erfpachter onderzoek 
worden verricht naar de verontreinigingssituatie van de onroerende zaak. Het onderzoek 
dient te worden verricht door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen 
onafhankelijke instelling en dient minimaal inzichtelijk te maken of ten opzichte van de 
bij aanvang van de erfpacht vastgestelde verontreinigingssituatie meer of andere 
bodemverontreiniging aanwezig is. Wanneer meer of andere bodemverontreiniging ten 
opzichte van de bij aanvang van de erfpacht vastgestelde verontreinigingssituatie wordt 
geconstateerd dient de erfpachter deze binnen zes maanden na het eindigen van de 
erfpacht voor eigen rekening ten genoegen van erfverpachter te saneren. Wanneer de 
erfpachter deze verplichting niet nakomt, zal erfverpachter de door hem noodzakelijke 
geachte werkzaamheden voor rekening van de erfpachter doen verrichten. Dit geldt niet 
wanneer het gaat om een geconstateerde verontreiniging waarvan de erfpachter 
aannemelijk maakt dat deze niet kan worden toegerekend aan hem, zijn 
rechtsvoorganger(s) dan wel degene(n) die zich door toedoen en/of door (na)laten van 
hem of zijn rechtsvoorganger(s) op de onroerende zaak hebben bevonden.

4. Totdat de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn verricht, is de
erfpachter, gerekend vanaf de datum van het einde van de erfpacht, aan erfverpachter een 
bedrag verschuldigd berekend naar de laatstgeldende canon.

5. Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de erfpachter zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

6. In geval van niet nakoming van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel stellen
partijen reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de 
erfpachter rustende verplichtingen.

7. Bij een overdracht van de erfpacht tijdens de looptijd van de overeengekomen termijn 
kan erfverpachter verlangen dat er - voorafgaand aan het verlenen van de voor de 
overdracht nodige toestemming - in opdracht en op kosten van de erfpachter 
bodemonderzoek wordt verricht omtrent de aanwezigheid van verontreiniging op en/of in 
de onroerende zaak.

Einde artikel

44



Vervolgvariant 2

Deze vervolgvariant wordt gebruikt wanneer

a. de onroerende zaak, mede gezien het uitgevoerde vooronderzoek conform NEN5725, geheel 
onverdacht is voor wat betreft eventuele bodemverontreiniging en

b. het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak niet risicovol is voor wat betreft de 
mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

ErfVerpachter is niet bekend met feiten of omstandigheden die erop (kunnen) wijzen dat 
de onroerende zaak enige verontreiniging bevat. Een specifiek gekwalificeerde en van 
beide partijen onafhankelijke instelling heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging in de onroerende zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in 
het rapport van ### (datum), dat aan deze akte is gehecht. Partijen hebben gelet op dit 
rapport en ook anderszins geen reden om aan te nemen dat de bodem van de onroerende 
zaak verontreinigd is.

2.

Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de erfjjachter zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

3.

In geval van niet nakoming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel stellen partijen 
reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de 
erfpachter rustende verplichtingen.

4.

Bij een overdracht van de erfpacht tijdens de looptijd van de overeengekomen termijn kan 
erfverpachter verlangen dat er - voorafgaand aan het verlenen van de voor de overdracht 
nodige toestemming - in opdracht en op kosten van de erfpachter bodemonderzoek wordt 
verricht omtrent de aanwezigheid van verontreiniging op en/of in de onroerende zaak.

5.

Pacht

De volgende bepaling wordt opgenomen in de pachtovereenkomst. In onderstaande bepaling wordt 
ervan uitgegaan dat er bij de uitgifte in pacht ofwel geen geval van ernstige verontreiniging in de 
onroerende zaak aanwezig is ofwel dat er weliswaar sprake is van een geval van ernstige 
verontreiniging, maar niet van dusdanige risico’s dat er met spoed moet worden gesaneerd.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in het dossier vastgelegd te worden.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de 
bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan 
op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet

1.
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op de Streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover het 
grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plants tredende of aanvullende algemeen 
gangbare kwaliteitseisen.

Vervolgvariant 1
Deze vervolgvariant wordt gebruikt in die gevallen, waarin de onroerende zaak, mede gezien het 
uitgevoerde vooronderzoek conform NEN 5725*, dan wel het uitgevoerde bodemonderzoek 
conform NEN 5740, op voorhand niet geheel onverdacht is voor wat betreft eventuele 
bodemverontreiniging en/of wanneer het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak risicovol 
is voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

2. Een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke instellingheeft 
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de onroerende 
zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport/de rapporten van ### 
(datum/data), dat/die aan deze overeenkomst is/zijn gehecht. Verpachter is niet bekend 

.met feiten of omstandigheden die crop (kunnen) wijzen dat de onroerende zaak 
bodemverontreiniging bevat, anders dan eventueel vermeld in dit rapport/deze rapporten. 
Op basis van dit rapport/deze rapporten (en - indien van toepassing: de beschikking van 
het bevoegd gezag Wet bodembescherming van (datum), waaruit blijkt dat er geen sprake 
is van een geval van ernstige verontreiniging/waaruit blijkt dat er sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging, waarbij echter geen sprake is van zodanige risico’s dat er 
met spoed moet worden gesaneerd), stellen partijen vast dat de verontreinigingssituatie 
van de onroerende zaak met de daarbij bchorende eventuele door pachter in acht te nemen 
gebruiksbeperkingen en/of eventueel door verpachter te treffen maatregelen in het belang 
van de bescherming van de bodem geen gebrek oplevert in de zin van artikel 7:337 lid 2 
BW en dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen sanering noodzakelijk is.

3. Bij beSindiging van de pacht zal in opdracht en op kosten van de pachter onderzoek 
worden verricht naar de verontreinigingssituatie van de onroerende zaak. Het onderzoek 
dient te worden verricht door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen 
onafhankelijke instelling en dient minimaal inzichtelijk te maken of ten opzichte van de 
biJ aanvang van de pacht vastgestelde verontreinigingssituatie meer of andere 
bodemverontreiniging aanwezig is. (Indien een onroerende zaak door middel van een 
nieuwe overeenkomst aaneensluitend aan dezelfde pachter wordt verpacht moet de 
volgende zinsnede worden toegevoegd, dit teneinde te voorkomen dat de pachter niet zou 
kunnen worden aangesproken voor verontreiniging die is veroorzaakt in de vorige 
pachtperiode: Partijen komen overeen dat ### (datum) als moment van aanvang van de 
pacht wordt beschouwd. Op deze plaats dient het tijdstip te worden vermeld waarop de 
pachter deze onroerende zaak voor het eerst is gaan pachten.) Wanneer meer of andere 
bodemverontreiniging ten opzichte van de bij aanvang van de pacht vastgestelde 
verontreinigingssituatie wordt geconstateerd dient de pachter deze binnen zes maanden na 
het eindigen van de pacht voor eigen rekening ten genoegen van verpachter te saneren. 
Wanneer de pachter deze verplichting niet nakomt, zal verpachter de door hem 
noodzakelijke geachte werkzaamheden voor rekening van de pachter doen verrichten. Dit 
geldt niet wanneer het gaat om een geconstateerde verontreiniging waarvan de pachter

’ (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocol len)
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aannemelijk maakt dat deze niet kan worden toegerekend aan hem, zijn 
rechtsvoorganger(s) dan wel degene(n) die zich door toedoen en/of door (na)laten van 
hem of zijn rechtsvoorganger(s) op de onroerende zaak hebben bevonden.

Totdat de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn verricht, is de pachter, 
gerekend vanaf de datum van het einde van de pacht, aan verpachter een bedrag 
verschuldigd berekend naar de laatstgeldende pachtprijs.

4.

Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de pachter zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

5.

In geval van niet nakoming van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel stellen 
partijen reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de 
pachter rustende verplichtingen.

6.

In afwijking van de eerste zinsnede van lid 3 van dit artikel kan de verpachter in een 
situatie, waarin hij met de pachter opnieuw een pachtovereenkomst ten aanzien van 
dezelfde onroerende zaak zal aangaan, op een daartoe strekkend verzoek van de pachter 
toestaan dat onderzoek naar de verontreinigingssituatie van de onroerende zaak bij het 
einde van de onderhavige pachtovereenkomst vooralsnog achterwege wordt gelaten.

7.

Einde artikel

Vervolgvariant 2

Deze vervolgvariant wordt gebruikt wanneer

de onroerende zaak, mede gezien het uitgevoerde vooronderzoek conform NEN 5 725, * geheel 
onverdacht is voor wat betreft eventuele bodemverontreiniging en

het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak niet risicovol is voor wat betreft de 
mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

a.

b.

2. Verpachter is niet bekend met feiten of omstandigheden die erop (kunnen) wijzen dat de 
onroerende zaak enige verontreiniging bevat. Een specifiek gekwalificeerde en van beide 
partijen onafhankelijke instelling heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging in de onroerende zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 
rapport van ### (datum), dat aan deze akte is gehecht. Partijen hebben gelet op dit 
rapport en ook anderszins geen reden om aan te nemen dat de bodem van de onroerende 
zaak verontreinigd is.

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de pachter zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

3.

In geval van niet nakoming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel stellen partijen 
reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de pachter 
rustende verplichtingen.

4.

Huur

De volgende bepaling wordt opgenomen in de huurovereenkomst. In onderstaande bepaling wordt 
ervan uitgegaan dat er bij verhuur ofwel geen geval van emstige verontreiniging in de onroerende 
zaak aanwezig is ofwel dat er weliswaar sprake is van een geval van ernstige verontreiniging, maar 
niet van dusdanige risico’s dat er met spoed moet worden gesaneerd.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in het dossier vastgelegd te worden.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de 
bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan 
op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet 
op de Streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover het 
grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen 
gangbare kwaliteitseisen.

1.

Vervolgvariant 1
Deze vervolgvariant wordt gebruikt in die gevallen, waarin de onroerende zaak, mede gezien het 
uitgevoerde vooronderzoek conform NEN 5725 , dan wel het uitgevoerde bodemonderzoek 
conform NEN 5740, op voorhand niet geheel onverdacht is voor wat betreft eventuele 
bodemverontreiniging en/of wanneer het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak risicovol 
is voor wat betreft de mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

2. Een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke instelling heeft 
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging in de onroerende 
zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport/de rapporten van ### 
(datum/data), dat/die aan deze overeenkomst is/zijn gehecht. Verhuurder is niet bekend 
met feiten of omstandigheden die erop (kunnen) wijzen dat de onroerende zaak 
bodemverontreiniging bevat, anders dan eventueel vermeld in dit rapport/deze rapporten. 
Op basis van dit rapport/deze rapporten (en - indien van toepassing: de beschikking van 
het bevoegd gezag Wet bodembescherming van (datum), waaruit blijkt dat er geen sprake 
is van een geval van ernstige verontreiniging/waaruit blijkt dat er sprake is van een geval

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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van emstige verontreiniging, waarbij echter geen sprake is van zodanige risico’s dat er 
met speed meet worden gesaneerd), stellen partijen vast dat de verontreinigingssituatie 
van de onroerende zaak met de daarbij behorende eventuele door huurder in acht te nemen 
gebruiksbeperkingen en/of eventueel door verhuurder te treffen maatregelen in bet belang 
van de bescherming van de bodem geen gebrek oplevert in de zin van artikel 7:204 lid 2 
BW en dat gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen sanering noodzakelijk is.

Bij beeindiging van de huur zal in opdracht en op kosten van de huurder onderzoek 
worden verricht naar de verontreinigingssituatie van de onroerende zaak. Het onderzoek 
dient te worden verricht door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen 
onafhankelijke instelling en dient minimaal inzichtelijk te maken of ten opzichte van de 
bij aanvang van de huur vastgestelde verontreinigingssituatie meer of andere 
bodemverontreinigjng aanwezig is. Wanneer meer of andere bodemverontreiniging ten 
opzichte van de bij aanvang van de huur vastgestelde verontreinigingssituatie wordt 
geconstateerd dient de huurder deze binnen zes maanden na het eindigen van de huur voor 
eigen rekening ten genoegen van verhuurder te saneren. Wanneer de huurder deze 
verplichting niet nakomt, zal verhuurder de door hem noodzakelijke geachte 
werkzaamheden voor rekening van de huurder doen verrichten. Dit geldt niet wanneer het 
gaat om een geconstateerde verontreiniging waarvan de huurder aannemelijk maakt dat 
deze niet kan worden toegerekend aan hem, zijn rechtsvoorganger(s) dan wel degene(n) 
die zich door toedoen en/of door (na)laten van hem of zijn rechtsvoorganger(s) op de 
onroerende zaak hebben bevonden.

3.

Totdat de werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn verricht, is de huurder, 
gerekend vanaf de datum van het einde van de huur, aan verhuurder een bedrag 
verschuldigd berekend naar de laatstgeldende huurprijs.

4.

Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de huurder zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

5.

In geval van niet nakoming van het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel stellen 
partijen reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de 
huurder rustende verplichtingen. '

6.

Einde artikel

Vervolgvariant 2

Deze vervolgvariant wordt gebruikt wanneer

a. de onroerende zaak, mede gezien het uitgevoerde vooronderzoek conform NEN 5725‘, geheel 
onverdacht is voor wat betreft eventuele bodemverontreiniging en

* (dan wel op grond van daarvoor in de plaats tredende normen of protocollen)
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b. het voorgenomen gebruik van de onroerende zaak niet risicovol is voor wat betreft de 
mogelijkheid van het ontstaan van bodemverontreiniging:

Verhuurder is niet bekend met feiten of omstandigheden die erop (kunnen) wijzen dat de 
onroerende zaak enige verontreiniging bevat. Een specifiek gekwalificeerde en van beide 
partijen onafhankelijke instelling heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
bodemverontreiniging in de onroerende zaak. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 
rapport van ### (datum), dat aan deze akte is gehecht. Partijen hebben gelet op dit 
rapport en ook anderszins geen reden om aan te nemen dat de bodem van de onroerende 
zaak verontreinigd is.

2.

Tijdens het gebruik van de onroerende zaak dient de huurder zich te onthouden van 
handelingen die verontreiniging van de bodem van de onroerende zaak tot gevolg kunnen 
hebben en zich te onthouden van handelingen die een verhoogd risico voor de bodem met 
zich meebrengen.

3.

4. In geval van niet nakoming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel stellen partijen 
reeds nu vast dat zulks wordt aangemerkt als een ernstig tekortschieten in de op de huurder 
rustende verplichtingen.
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Bijiage I. Standaardbepaling vervreemding ernstig 
verontreinigde grond met noodzaak tot spoedige 
sanering en saneringsplicht artikel 55b Wbb

(als bedoeld in de gedragslijnen sub 22b)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notariele akte, wanneer de Staat, in afwijking van het 
uitgangspunt dat v66r vervreemding moet worden gesaneerd, grond vervreemdt waarin zich een 
geval van ernstige verontreiniging voordoet waarvan het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat er 
sprake is van spoed om het geval te saneren, en waarvoor een saneringsplicht op grond van artikel 
55b Wbb geldt.

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in het dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging

Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper het navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de 
bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan 
op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet 
op de Streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover het 
grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen 
gangbare kwaliteitseisen.

1.

Er is bodemonderzoek verricht naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging van de 
onroerende zaak door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke 
instelling. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport/de rapporten van 
(datum/data). Beide partijen verklaren in het bezit te zijn van dit rapport/van deze rapporten. 
Uit voormeld rapport/voormelde rapporten blijkt dat de bodem 
en omvang verontreiniging). De verkoper verwijst naar deze - aan deze akte gehechte - 
onderzoeksrapporten voor de hem bekende feiten en omstandigheden die van belang zijn of 
kunnen zijn voor de vraag of sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de onroerende 
zaak.

2.

(aanduiding aard, ernst

In de beschikking van het bevoegd gezag Wet bodembescherming de dato 
dat de bodem van de onroerende zaak ernstig verontreinigd is en tevens dat er zodanige 
risico’s zijn dat de sanering uiterlijk .... dient te zijn begonnen.

is vastgesteld3.
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De kosten die de koper zal hebben voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, 
maatregelen in bet belang van de bescberming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds 
gemaakte kosten alsmede bet waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging 
daaronder begrepen, tezamen geraamd op ***, zijn betrokken bij de vaststelling van de 
biervoor vermelde koopprijs.

4.

De koper beeft middels een door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven 
bankgarantie tot een bedrag van *** financiele zekerbeid voor de kosten van de sanering 
van dit geval van ernstige verontreiniging gesteld. Het bevoegd gezag Wet 
bodembescberming beeft met de inhoud en eventuele voorwaarden van de genoemde 
financiele zekerbeid ingestemd, ten bewijze waarvan de koper aan de verkoper 
van de zekerbeid en de instemming van bet bevoegd gezag Wet bodembescberming] beeft 
overhandigd.

5.

*+>(■ [bewijs

Grondslag voor deze bepaling is te vinden in artikel 55b lid 3 Wet bodembescberming en 
artikel 38 Besluit financiele bepalingen bodemsanering.

De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden waarmee de verkoper als 
gevolg van bet feit, dat de koper niet onmiddellijk na deze feitelijke levering van de 
onroerende zaak overgaat tot sanering van de biervoor bedoelde bodemverontreiniging zou 
kunnen worden geconfronteerd. Deze vrij waring beeft ook betrekking op scbade die bet 
gevolg is van de eventuele bandbaving van de saneringsplicbt op grond van artikel 55b Wbb 
jegens de verkoper.

6.

Indien de kosten voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in bet 
belang van de bescberming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten en 
bet waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, boger of 
lager blijken te zijn dan de biervoor in lid 4 geraamde kosten, verleent dat aan geen der 
partijen bet recbt tot instellen van enigerlei actie.

7.

De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze 
akte. Vanaf dat tijdstip draagt de koper bet risico van de onroerende zaak voor zover uit bet 
navolgende niet anders voortvloeit.

8.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in bet belang van de bescberming van de bodem, 
sanering en nazorg, alsmede bet waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging 
komen voor rekenlng van de verkoper indien blijkt dat ten tijde van deze overdracbt, 
bebalve beide partijen bekende verontreiniging, ook andere verontreiniging in de onroerende 
zaak aanwezig is, waarover de verkoper de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig beeft 
geinformeerd.

9.

9. Wanneer binnen een periode van tien jaren, ingaande beden, indien alsdan de
recbtsvordering van de koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door
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het bevoegd gezag krachtens de Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de 
onroerende zaak sprake is van een partijen ten tijde van deze overdracht niet bekend geval 
van ernstige bodemverontreiniging en door de koper aannemelijk wordt gemaakt dat deze 
verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in de onroerende zaak aanwezig was en 
ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt als een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten van maatregelen in 
het belang van de bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend effect van deze 
verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk maakt 
dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van 
ondertekening van de akte, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van 
de ondertekening van de akte, ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging 
sprake is van zodanige risico’s dat er met spoed moet worden gesaneerd, dan komen de 
eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 
sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging 
voor rekening van de verkoper.

Artikel 7:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in het BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of behoort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de rechtsvordering aanhangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na 2 jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien jaar zoals genoemd in artikellid 14 van deze standaardbepaling slaat op de 
termijn bedoeld onder A. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van de termijn 
aangegeven. Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen 
voor een termijn van tien jaar. Hierbij is wel van belang te melden dat indien sprake is van een 
conflict, een rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien 
binnen tien jaar na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen 
of verjaard. Hij zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit 
van de partijen.

Behoudens omstandigheden genoemd in lid 9 komen de eventuele door koper gemaakte of 
te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend 
effect van eventuele (rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen op het moment van ondertekening van de akte voor rekening van de 
koper indien na tien jaar of langer zal blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in 
de onroerende zaak onbekende verontreiniging.

II.

Een afschrift van deze akte wordt door de verkoper gezonden aan het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming.

11.
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De koper verklaart met betrekking tot de kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in bet belang van de bescherming van de bodem, 
sanering en nazorg van de onroerende zaak geen beroep te zullen doen op enigerlei vorm 
van overheidsfinanciering, noch op overheidskredietfaciliteiten.

12.
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Bijiage J. Standaardbepaling vervreemding ernstig 
verontreinigde grond met noodzaak tot spoedige 
sanering (zonder saneringsplicht artikel 55b Wbb)

(als bedoeld in de gedragslijnen sub 22b)

Deze bepaling wordt opgenomen in de notarigle akte of proces-verbaal van overdracht wanneer de 
Staat, in afwijking van het uitgangspunt dat v66r vervreemding moet worden gesaneerd, grond 
vervreemdt, waarin zich een geval van ernstige verontreiniging voordoet waarvan het bevoegd gezag 
in een beschikking met formele rechtskra'cht heeft vastgesteld dat er sprake is van spoed om het 
geval te saneren, en waarvoor geen saneringsplicht op grond van artikel 55b Wbb geldt. De bepaling 
wordt tevens gebruikt in situaties waarin het op basis van de onderzoeksresultaten zeer 
waarschijnlijk is dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat met spoed dient te 
worden gesaneerd, maar waarvoor nog geen beschikking is genomen (wijziging leden 3 en 4 is dan 
nodig).

Indien noodzakelijk en mits binnen de kaders van de gedragslijnen, kan van deze standaardbepaling 
afgeweken worden.
De motivatie voor de afwijking dient altijd in het dossier vastgelegd te worden.

Artikel X. Feitelijke levering, risico, bodemverontreiniging
Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak komen de koper en de 
verkoper het navolgende overeen.

Van bodemverontreiniging in de zin van dit artikel is sprake indien zich op en/of in de 
bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan 
op grond van natuurlijk voorkomen te verwachten is gelet op de Achtergrondwaarden van 
het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, voor zover het de vaste bodem betreft, en gelet 
op de Streefwaarden grondwater van de Circulaire bodemsanering 2009, voor zover het 
grondwater betreft, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen 
gangbare kwaliteitseisen.

1.

Er is bodemonderzoek verricht omtrent de aanwezigheid van verontreiniging van de 
onroerende zaak door een specifiek gekwalificeerde en van beide partijen onafhankelijke 
instelling .De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport/de rapporten van 
(datum/data). Beide partijen verklaren in het bezit te ziJn van dit rapport/van deze rapporten. 
Uit voormeld rapport/voormelde rapporten blijkt dat de bodem 
en omvang verontreiniging) De verkoper verwijst naar dit/deze - aan deze akte gehechte - 
onderzoeksrapport(en) voor de hem bekende feiten en omstandigheden die van belang zijn 
of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de 
onroerende zaak.

2.

(aanduiding aard, emst
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In de beschikking van het bevoegd gezag Wet bodembescherming de dato 
dat de bodem van de onroerende zaak ernstig verontreinigd is en tevens dat sanering uiterlijk 
.... dient te zijn begonnen.

*** IIS vastgesteld3.

De koper zal voor zijn rekening binnen de termijn, opgenomen in de in lid 3 bedoelde 
beschikking, een aanvang maken met de sanering en de sanering vervolgens zo spoedig 
mogelijk voltooien, een en ander overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde 
saneringsplan.

4.

De kosten die de koper zal hebben voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, 
maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds 
gemaakte kosten alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging 
daaronder begrepen, tezamen begroot op € 
hiervoor vermelde koopprijs.

5.

, zijn betrokken bij de vaststelling van de

Indien de kosten voor onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, de reeds gemaakte kosten 
alsmede het waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging daaronder begrepen, 
hoger of lager blijken te zijn dan de hiervoor geraamde kosten, verleent dat aan geen der 
partijen het recht tot het instellen van enigerlei actie.

6.

Tot zekerheid van de nakoming van zijn in lid 4 vermelde verplichting jegens de verkoper 
heeft de koper bij en naar genoegen van de verkoper een door een in Nederland gevestigde 
bankinstelling afgegeven bankgarantie tot een bedrag van € 
bankgarantie is onvoorwaardelijk, geldt tot ten minste zes maanden na afloop van de 
hiervoor in lid 4 vermelde periode en bevat de bepaling dat de bank op eerste verzoek van de 
verkoper het bedrag van de garantie aan de verkoper zal uitkeren.
De verkoper zal na een verzoek daartoe van de koper meewerken aan vermindering van het 
bedrag van de bankgarantie naar gelang de sanering is gevorderd, zulks ter beoordeling van 
de verkoper, en voorts de bankgarantie doen beeindigen indien de grondsanering 
overeenkomstig het saneringsplan is uitgevoerd en, indien sprake is van een 
grondwatersanering, een aanvang is gemaakt met de sanering van het grondwater 
overeenkomstig het bepaalde in het saneringsplan.

7.

*** gedeponeerd. Deze

In plaats van een bankgarantie accepteert de verkoper ook een overeenkomstig notarieel 
depot.

Wanneer de koper in verzuim is, verbeurt hij aan de verkoper een zonder rechtelijke 
tussenkomst opeisbare boete van € *** (hoogte boete; voor de hand ligt om hiervoor een 
bedrag te kiezen ter grootte van ten minste de in lid 5 bedoelde kosten), te verrekenen met 
de in lid 7 bedoelde bankgarantie, onverminderd het recht van de verkoper om nakoming 
en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8.

De koper verklaart met betrekking tot de kosten van onderzoek, tijdelijke9.
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beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 
sanering en nazorg van de onroerende zaak geen beroep te zullen doen op enigerlei vorm 
van overheidsfinanciering, noch op overheidskredietfaciliteiten.

Een afschrift van deze akte zal door de verkoper worden gezonden aan het bevoegd gezag 
Wet bodembescherming.

10.

Zolang het bevoegd gezag Wet bodembescherming nog niet bij beschikking heefl verklaard 
in te stemmen met het evaluatieverslag van de sanering en, in geval van restverontreiniging, 
met het nazorgplan, is de koper, bij overdracht in eigendom van de bij deze akte 
overgedragen zaak of een gedeelte daarvan, alsmede bij verlening daarop van enig zakelijk 
genotsrecht, verplicht de in lid 4 omschreven verplichting aan de nieuwe eigenaar of 
zakelijk gerechtigde ten behoeve van de verkoper op te leggen, die ten behoeve van deze 
laatste aan te nemen en, in verband daarmee, om het in lid 5 tot en met 10 bepaalde in de 
akte van overdracht in eigendom of verlening van een zakelijk genotsrecht woordelijk op te 
nemen, behoudens de vervanging van de naam van de koper door die van de nieuwe 
verkrijger in eigendom of genot, zulks op verbeurte van een direct opvorderbare boete van €

11.

(hoogte boete; hier kan worden gedacht aan een bedrag ter grootte van tweemaal de in 
lid 5 bedoelde kosten) ten behoeve van de verkoper, met de bevoegdheid voor deze 
daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade van de koper te vorderen.

De feitelijke levering van de onroerende zaak vindt plaats direct na ondertekening van deze 
akte. Vanaf dat tijdstip draagt de koper het risico van de onroerende zaak voor zover uit het 
navolgende niet anders voortvloeit.

12.

De eventuele door koper gemaakte of te maken kosten van onderzoek, tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de bescherming van de bodem, 
sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging 
komen voor rekening van de verkoper indien blijkt dat ten tijde van deze overdracht. 
behalve beide partijen bekende verontreiniging, ook andere verontreiniging in de onroerende 
zaak aanwezig is, waarover de verkoper de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft 
gemformeerd.

13.

Wanneer binnen een periode van tien jaren, ingaande heden, indien alsdan de 
rechtsvordering van de koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door 
het bevoegd gezag krachtens de Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de 
onroerende zaak sprake is van een partijen ten tijde van deze overdracht niet bekend geval 
van ernstige bodemverontreiniging en door de koper aannemelijk wordt gemaakt dat deze 
verontreiniging ook ten tijde van deze overdracht in de onroerende zaak aanwezig was en 
ook onder de heden geldende normen moest worden aangemerkt als een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, worden de eventuele door koper gemaakte kosten van maatregelen in 
het belang van de bescherming van de bodem alsmede het waardedrukkend effect van deze 
verontreiniging door de verkoper vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk maakt 
dat in het kader van

14.
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de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van ondertekening van de 
akte, en voorts uitgaande van het gebruik van de bodem ten tijde van de ondertekening van 
de akte, ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake is van spoed 
om het betreffende geval te saneren, komen de eventuele door koper gemaakte of te maken 
kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het belang van de 
bescherming van de bodem, sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend effect van 
eventuele restverontreiniging voor rekening van de verkoper.

Artikel 7:23 BW is van toepassing. Er kunnen op grond van dit artikel in het BW meerdere 
termijnen spelen:

de termijn waarop de verontreiniging wordt ontdekt of behoort te worden ontdekt; 
de termijn, na ontdekking, waarbinnen de verontreiniging bekend moet worden gemaakt; 
de termijn, na bekendmaking, waarbinnen de rechtsvordering aanhangig moet zijn gemaakt. 
(verjaring na 2 Jaar).

A.
B.
C.

De termijn van tien Jaar zoals genoemd in artikellid 14 van deze standaardbepaling slaat op de 
termijn bedoeld onder A. In de wet (artikel 7:23 BW) is geen nadere invulling van de termijn 
aangegeven. Partijen kunnen zelf bepalen welke termijn zij hanteren. In de gedragslijnen is gekozen 
voor een termijn van tien Jaar. HierbiJ is wel van belang te melden dat indien sprake is van een 
conflict, een rechter tot de conclusie kan komen dat de rechtsvordering van de koper, ook indien 
binnen tien Jaar na de overdracht de verkoper wordt aangesproken, op grond van de wet is vervallen 
of verjaard. HiJ zal daarbij letten op alle feiten en omstandigheden, waaronder de professionaliteit 
van de partijen.

Behoudens omstandigheden genoemd in lid 13 komen de eventuele door koper gemaakte of 
te maken kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, maatregelen in het 
belang van de bescherming van de bodem, sanering en nazorg, alsmede het waardedrukkend 
elfect van eventuele (rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen op het moment van ondertekening van de akte voor rekening van de 
koper indien na tien Jaar of langer zal blijken van een partijen ten tijde van de overdracht in 
de onroerende zaak onbekende verontreiniging.

15.
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Doel van de nota
Besluitvorming verkrijgen over de inhoud en omvang van de bijzondere intormatie bij de 
Rijksgebouwendienst. Tevens verduidelijken wat daarvan de consequenties zijn en wie 
waarvoor verantwoordelijk is.

Gaadviaeerde beallaaingen
Ik adviseer u in te stemmen met bijgevoegde regeling en deze binnen de dienst te verspreiden 
en uit te voeren.

Politleka en beatuuriljka context
Relevant is in dit kader de toezegging van de minister in de Tweede Kamer dat per 1 januari 
2009 VROM zal voldoen aan het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere 
informalie (verder te noemen VIR-8I).

Intra* en irttardapartamentale afatammlng
Er heeft afstemming plaatsgevonden met alle directies en de meest relevante stafafdelingen. 
Dit heeft tot overeenstemming gelektt.

Toailcbting

Het VIR-BI bevat regeis gericht op do bescheiming van bijzondere informatie. Het VIR-BI geeft 
echter maar beperkt inhoud aan het begrip “bijzondere informatie*. De vraag welke informatie 
als bijzondere informatie dient te worden beschouwd, moet de dienst zetf beantwoorden.
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Tot op heden is dit slechts op deeigebieden gedaan. Bijgevoegde regeling 'Beveiliging 
bijzondere infonnatie Rijksgebouwendiensf heeft ais doel dit voor de Rgd te doen. Hat is 
daarbij goad te ondarkannan dat dit de eerste keer is dat een actie ais deze wordt ondemomen. 
De regeiing moet dan ook gezien worden ais een levend” document dat na confrontatie met de 
uitvoeringspraktijk na anige tijd aangepast kan worden. Aangezien de meeste informatie die het 
betreft informatie is van en over de klant is het zaak in concrete projecten de kianten die het 
betreft de vraag te stellen of er sprake is van bijzondere informatie en welke rubricering 
wenseiijk wordt geacht.- De klant daarbij wijzen op de uitvoeringsconsequenties is van groot 
belang. Een klant eds DJI is momentdel zelf bezig het eigen informatiebeveiligingsbeleid te 
herijken en met hen is afgesproken dat na vaststelling te bespreken zodat bezien kan worden 
welke consequenties dit voor de Rgd heeft.

Nadat de regeling is vastgesteld is het de taak van het management van de Rgd om te 
inventariseren waar met bijzondere informatie wordt gewerkt en of die informatie voldoende is 
beveiligd tegen misbruik door onbevoegden. Daarvoor moeten in elk geval de volgende 
activiteiten worden verricht

Nagaan wie de medewerkers zijn die met deze informatie werken en hen voorzien van 
de vastgestelde regeling met bijiagen.
Bepalen welke aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om het risico op 
misbruik te voorkomen en die maatregelen uitvoeren (bijvoorbeeld: afsiuiten ruimtes, 
aanschaf kluiskasten, aanschaf papierversnipperaars).
Inventariseren door IV en systeemeigenaren in welke geautomatiseerde systemen 
bijzondere informatie in digitale vorm is vastgelegd, wie daeir toegang toe moet hebben 
en in welke mate.
Nagaan door IV of systemen waarin bijzondere informatie is vastgelegd in voldoende 
mate zijn of kunnen worden beveiligd en zo nodig aanvullende beveiligingsmaatregelen 
nemen.
IV sluit daarbij aan bij het VROM-project voor het beveiligen van collectief gebruikte 
systemen.
Ook houden IV en systeemeigenaren rekening met de hoeveelheid bijzondere 
informatie in systemen en de kosten van de beveiliging van (grote) systemen. Een 
werkbare maatregel zou kunnen zijn om kleine hoeveelheden bijzondere informatie in 
een apart beveiligd systeem te verwerken.

Na vaststelling zal de regeling binnen de Rgd bekend worden gemaakt en zullen de directies 
vanuit de Staf worden bijgestaan waar nodig ais het gaat om het invulling geven aan 
bovenstaande activiteiten.

De inhoud van de regeling zal na een half jaar uitvoeringspraktijk worden herzien waar nodig. 
Hiertoe zal door het Buro Codrdinatie Integriteit & Veiligheid het voortouw worden genomen en 
zullen de controllers van de verschillende directies worden bevraagd. Vervolgens kan de 
regeling in meer reguliere termijnen (jaarlijks) worden bekeken op de noodzaak tot aanpassing.

Ter informatie het volgende. Staatsgeheimen mogen formeel alleen versleuteld te worden 
verzonden over een netwerk. VROM heeft dit niet tijdig geregeld en om die reden zal de SG 
worden verzocht in te stemmen met de huidige werkpraktijk zodat medewerkers van de Rgd 
kunnen blijven mailen.
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Beleid Bijzondere informatie Rgd

1. Inleiding

Aanleiding

Het ‘Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie’ (Vir-bi) van maart 2004 geeft regels 
voor de beveiliging van bijzondere informatie (Bl) bij de rijksdienst. Het Vir-bi bevat regels gericht op de 
bescherming van de exclusiviteit. Het is een aanvulling op het besluit voorschrift informatiebeveiliging 
rijksdienst 1994 (Vir) waarin de beveiliging van informatie in het algemeen binnen de rijksdienst is geregeld. 
Bijzondere informatie heeft als kenmerk, dat de gevolgen die voor de Staat, zijn bondgenoten of diverse 
ministeries uit onbevoegde kennisname kunnen voortvioeien, in iedergeval veel ernstiger zijn dan bij 
onbevoegde kennisname van overige informatie het geval is. Het Vir-bi bevat daarom, afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van de informatie, eisen en maatregelen ten aanzien van de exclusiviteit die voor de gehele 
rijksdienst gelden.

De Rgd moet aan dit voorschrift voldoen en zorgen dat bijzonder informatie (zowel zelf geproduceerd als van 
derden ontvangen) volgens de regels uit het Vir-bi wordt behandeld. Daarvoor zijn interne afspraken nodig 
over hoe bijzondere informatie wordt herkend en hoe aan de voorgeschreven beveiligingseisen wordt 
voldaan.

Doel
Het Vir-bi geeft niet aan op welke manier een organisatie de vereiste beveiliging moet realiseren. VROM 
heeft wel een aantal gedragsregels en procedures voor het werken met bijzondere informatie gegeven, maar 
laat het aan de diensten zelf over om te bepalen welke informatie als bijzonder moet worden beschouwd en 
wie verantwoordelijk en bevoegd zijn om dergelijke informatie te behandelen. Binnen de Rgd moeten daar 
dan ook aanvullende afspraken over worden gemaakt, die passen bij onze dienst. Daarbij staat centraal dat 
de Rgd als uitvoeringsdienst zo min mogelijk met moeilijk uitvoerbare regels moet worden geconfronteerd. Bij 
Informatie over de klant of diens huisvesting heeft de klant een bepalende stem in de rubricering van 
bijzondere informatie. Daarbij is departementaal vertrouwelijk de eerste en lichtste optie en dient de klant op 
de uitvoeringsconsequenties gewezen te worden. Als de klant wil dat bepaalde informatie als staatsgeheim 
wordt behandeld is het nog belangrijker dat de uitvoeringsconsequenties daarvan onder ogen worden gezien. 
Het is daarom van groot belang dat samen met de klant gedetailleerd wordt vastgelegd welke informatie wel 
en niet als bijzondere informatie moet worden behandeld. In twee bijiagen zijn daarvan voorbeelden gegeven. 
Daarin zijn destijds de afspraken vastgelegd tussen de klant en de Rijksgetouwendienst welke documenten 
staatsgeheim zijn en met welk niveau. Deze voorbeelden kunnen gebruikt worden bij het overleg met klanten 
over de vraag welke informatie wel en niet als bijzondere informatie moet worden behandeld. Van 
bedrijfsinformatie van de Rgd zelf (ramingen, aanbestedingsstukken) bepaalt een daartoe bevoegde 
medewerker de noodzakelijke rubricering.

De regeling beveiliging bijzondere informatie Rijksgebouwendienst heeft als doelen;
• Vaststellen welke bijzondere informatie binnen de Rgd wordt verwerkt;
• Vaststellen van de specifieke beveiligingsmaatregelen voor de bijzondere informatie van de Rgd;

Opbouw
In hoofdstuk 2 wordt beschreven met welke bijzondere informatie de Rgd te maken heeft, hoe die te 
herkennen is en welke bewerkingen die informatie ondergaat.
In hoofdstuk 3 wordt vastgelegd welke specifieke maatregelen Rgd nodig vindt om zijn bijzonder informatie 
voldoende te beveiligen. Die maatregelen moeten de exclusiviteit voldoende waarborgen, maar niet ten koste 
gaan van een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering.
Het laatste hoofdstuk 4 geeft aan wie eigenaar is van deze regeling en wie de regeling onderhoud.
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Beleid Bijzondere Informatie Rgd

Bijzondere Informatie bij de Rgd2.

Wanne«r is informatie bijzondsrs informatie
Voigwis Vir-bi is informatie bijzonder als kennisname door niet gerechtigden kan leiden tot schade aan de 
veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat of zijn bondgenoten (staatsgeheimen) of het belang 
van 6en of meer ministeries (departementale geheimen). De mate van de mogelijke schade wordt 
aangegeven door de volgende rubricering van Bl:
• Stg. ZEER GEHEIM (Stg.ZG): zeer emstige schade aan belangen staat;
- Stg. GEHEIM (Stg.G): emstige schade aan belangen staat;
- Stg. CONFIDENTIEEL (Stg.CONF): schade aan belangen staat;
- Dep. VERTROUWELUK (Dep.VERT): nadeel aan belangen departementen.

Bij welke kianten komt bijzondere informatie voor
In het Vir-bi en in de ‘Gedragsregels omgang bijzonder informatie' van VROM worden een aantal 
voorbeelden gegeven van bijzondere informatie. Oaarvan komen de volgende bij de Rgd voor;
a) Gegevens betreffende reizen van het Koninklijk Huis (Stg.CONF);
b) Gegevens over velligheidsdiensten, die de effectiviteit van die diensten kunnen schaden (Stg.CONF);
c) Gegevens met economisch belang, die schadelijke financi§le gevotgen voor de Staat of departementen 

kunnen hebben of personen of bedrijven ongerechtvaardigd financieel kunnen opieveren (Dep.VERT);
d) Gegevens over de beveiliging (bv. eiektrotechnische beveiligingsinstallaties, sleutelplannen en bediening 

veiligheidscamera's) van de huisvesting van vitale objecten .1.b10.1.b10.1.b
die schade of nadeel kunnen hebben voor de

beveiligingsplannen van die objecten (Stg.CONF of Dep.VERT);
Gegevens van de Ministerraad (Stg.G of Stg.CONF).
Persoonlijke zaken m.b.t. bewindslieden (Stg. CONF).
Huisvestingsadviezen voor specifieke kianten (Koninklijk Huis, hoge colleges, AIVD, Internationale 
organisaties, etc.) mits daarbij sprake is van gevaar voor de veiligheid c.q. de economische belangen van 
de Staat (Dep. VERT).

e)
0
9)

Wear wordt welke bijzondere Informatie binnen de Rgd bewerkt

StafaftMIng Batefd en Stntegle (BAS)

10.1.b
Verder maakt deze afdeling ook zelf informatie aan die als Dep.VERT en soms als Stg.CONF kan worden 
gekenmerkt. Dat is onder meer informatie over Inckfenten met huisvesting, ministerraadadviezen van de 
Rgd. beleid over vitale overheidsprocessen en obiecten. en soecifieke oroiectinformatie waarover de DG een 
oordeel moet geven. 10.1 .b 
Locatie hoofdzetel VROM.

Dlrecde Frontoffice (FO)
Een beperkt aantal accountmanagers ontvangt of maakt bijzonder informatie over specifieke kianten of

Het gaat dan om specifieke 
obiectoeoevens en huisvestingsadviezen aan specifieke kianten met een rubricering Stg.CONF. Deze 
informatie moet de accountmanager direct bij de hand hebben.
Locatie hoofdzetel VROM en regionale vestigingen.

objecten, zoals de 10.1 .b

Dlrectle Vaetgoed (VG)
Vastgoed SF>eelt als (economisch) eigenaar van de Rgd-objecten een rol bij het opstellen van offertes voor 
nieuwe huisvesting en bij het aankopen van panden. Voor specifieke kianten en objecten is dat soms 
bijzondere informatie, die echter niet hoger wordt geclassificeerd dan met rubricenng Dep.VERT. 
Voorbeelden van dergelijke documenten zijn eisenoakketten. nota's aan ministers over aankoop van 
objecten en correspondentie over vitale objecten. De Informatie wordt door de behandelende 
portefeuillemanger per project of object in aparte dossiers bewaard.
Locatie hoofdzetel VROM en regionale vestigingen.

Regelirg b«veiliging biizondere informatie Rijksgebouwendlenst Blad 4 van 12



Beleid Bijzondere Informatie Rgd

OlmeUB Adviaa an Architactan (AAA)
Deze directie maakt technische documenten aan waarin bijzondere informatie over vitate objecten staat. Met 
name door de afdeiing Ingenieurs, maar ook bij Advies, worden prooramma's van eisen. tekeninoen. 
sleutelplannen. rekenraoporten en bestekken gemaakt met informatie over specifieke objecten voor 
specifieke gebruikers. Ook worden dergelijke documenten soms door exteme bureaus geleverd en aan 
externe gebruikers verstrekt om bij de realisatie van een huisvesting te gebruiken. Meestal is die informatie 
Dep.VERT , maar soms ook Stg.CONF. De afdeiing Advies maakt documenten aan met vertrouwelijke 
financi§le informatie zoals boowbegrotingen en kostenramingen. Deze informatie wordt grotendeels 
gerubriceerd als Stg.CONF. Bij de Rijksbouwmeester worden adviezen gemaakt voor mogeliike 
bouwlocaties voor oveitieidsobjecten. Deze informatie heeft soms grote economische waarde en is daardoor 
Dep.VERT.
Alleen de direct betrokkenen bij een bepaald project (cq. object) mogen de bijzondere informatie van dat 
project behandelen. Per object of klant moet die Bl dus zo veel mogelijk apart worden bewaard en in aparte 
ruimtes worden verwerkt.
Locatie hoofdzetel VROM en regionale vestigingen (en derden).

DIractIa Profaetan (PROyPPSA!
Deze directie (indusief PPS&I) realiseert geregeld projecten voor specifieke klanten in vitale objecten, zoals

Daarbij verwerkt deze directie Bl die ze van anderen 
verkrijgt, zoals tekeninoen. eisenpakketten en bestekken en maakt zelf ook Bl aan in de vorm van 
proiectplannen en inkoooopdrachten. Van leveranciers ontvangt deze directie vertrouwelijke 
productinformatie en facturen met mogelijk vertrouwelijke informatie. Al deze informatie heeft de rubricering 
Stg.CONF. Per huisvestingsprpject wordt deze informatie in een projectdossier bewaard. Veel betrokkenen 
bij zo’n project (prqectleiders, adviseurs, aannemers, projectondersteuners) moeten dergelijke informatie 
inzien om de huisvesting te kunnen realiseren. Locatie hoofdzetel VROM en regionale vestigingen (en 
derden).

lO.I.b

Diraetia Bahaar (BEH)
Deze directie beheert de definitieve tekeninoen en specificaties van objecten en elementen (installaties, 
voorzieningen) daarvan. Daaronder zit ook Bl met als rubricering Stg.CONF van vitale objecten. De directie 
ontvangt die informatie van de directie Projecten of van leveranciers en heeft als voornaamste taak die 
informatie te bewaren. Dat is de verantwoordelijkhekj van de objectmanagers van de betreffende objecten. 
Die hebben die informatie nodig bij onderhoud van en verhelpen van storingen aan die objecten. Locatie 
hoofdzetel VROM en regionale vestigingen.

Bureau CoAntInatIa Intagritait A Vaillghatd (BCIAV)
Met bureau CI&V verzorgt de regierol op het gebied van veiligheid en integriteit binnen de Rgd en 
onderhoudt daarvoor contacten binnen en buiten het departement. In dat kader wordt deelgenomen aan het 
network in en rondom de stuurgroep Security VROM, waarbinnen documenten gedeeld worden met als 
rubricering dep V en Stg C (o.a. voor het nationale project Vitaal).

10.1.b
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Beleid Bijzondere Informatie Rgd

3. Beveiligingsmaatregelen bijzondere informatie

Oe Rijksgebouwendienst is als rijksdienst gebonden aan de specifieke eisen voor bijzondere informatie zoals 
die zijn gesteld in Het ‘Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst - bijzondere informatie’ (Vir-bi) van maart 
2004. Ook aan de meer algemene eisen aan de informatiebeveiliging in het besluit voorschrift 
informatiebeveiliging rijksdienst 1994 (Vir) moet de Rgd voldoen.
Daamaast voert de Rgd voert zijn IB-beleid uit binnen de kaders die VROM heeft gesteld. Voor de bijzondere 
informatie worden die kaders voomamelijk gegeven door het Statuut voor Informatiebeveiliging en 
Bescherming van Persoonsgegevens VROM, de Baseline Informatiebeveiliging (van VROM) en de 
regelgeving zoals die is gepubliceerd op Vera. Met name is de volgende regelgeving van belang:
- ‘Gedragsrichtlijnen omgang met Bijzondere Informatie' (zie bijiage);
- ‘Procedure Toegang tot Bijzondere Informatie’; (zie bijiage)
- ‘Registratieprocedure bijzondere informatie’. (zie bijiage)
De maatregelen die voor de dagelijkse praktijk van de R^ het meest belangrijk zijn worden hieronder 
genoemd;

Rubriceren (classificeren) van bijzondere informatie
Rubriceren houdt in dat de risicoklasse van informatie wordt vastgesteld. Staatsgeheim (zeer geheim, 
geheim of confidentieel) of departementaal vertrouwelijk. Op de betreffende informatie, op de 
gegevensdrager of in een begeleidend schrijven moet een marketing worden aangebracht van deze 
rubricering. Vermeld moeten worden: de rubriek, de naam van de ambtenaar en de vaststellingsdatum. Bij 
twijfel over de aan te brengen rubricering kan worden overlegd met de BVA, WOB-functionaris of privacy- 
functionaris.
Wanneer
Op bijzondere informatie die de Rgd van anderen ontvangt is de rubricering al aangebracht.
Bijzondere informatie die de Rgd zelf maakt wordt uiterlijk gerubriceerd op het moment van ontstaan. Van 
veel informatie is al tevoren de rubricering vast te stellen. Voorbeelden:
- Bij het vastleggen van een klantvraag kan de Accountmanager in overleg met de klant vastleggen welke 
documenten moeten worden gerubnceerd.
- In een projectplan kan de projectverantwoordelijk vastleggen welke documenten moeten worden 
gerubriceerd.
- Bij het geven van interne opdrachten binnen de Rgd kan de intern opdrachtgever aangeven dat bepaalde 
documenten gerubriceerd moeten worden.
- Als Projecten of Vastgoed objecten overdragen aan beheer kan daarbij specifiek worden gewezen op 
documenten die gerubriceerd zijn.
WIe
De lijnmanager die verantwoordelijk is voor de te leveren bijzondere informatie stelt de rubticering vast. De 
Rgd-medewerker die opdracht heeft gekregen bijzondere informatie aan te maken brengt zelf de rubricering 
op of bij de documenten aan.
Hoe
De rubriek waarin de bijzondere Informatie wordt ingedeeld wordt vastgesteld op basis van een risicoanalyse. 
Bij die analyse zijn in elk geval ook degenen betrokken die daadwerkelijk schade kunnen ondervinden als de 
informatie in verkeerde handen komt. In veel gevallen zullen dat onze klanten zijn. De Rgd hanteert daarbij 
de 'Gedragsrichtlijnen omgang met Bijzondere Informatie’.
Op afdrukken van documenten wordt de rubricering op elke bladzijde rechtsboven en -onder aangebracht en 
op een eventuele omsiag.
Op een verzameling documenten, digitaal of papier, wordt de rubricering op de omsiag of gegevensdrager 
aangebracht (bijvoorbeeld: dossier, envelop, USB-stick, CD).

Bewerken van bijzondere informatie 
Wanneer en hoe
Het aanmaken en inzien van bijzonder informatie gebeurt zodanig dat niet gerechtigde personen geen 
toegang tot die informatie hebben. Bijzondere informatie wordt dus niet in openbare ruimtes bewerkt (train, 
park, huiskamer), maar alle op plekken die alleen toegankelijk zijn voor bevoegden. Digitale informatie wordt 
bewerkt in een omgeving die zodanig is beveiligd, dat alleen daartoe bevoegden die informatie kunnen inzien. 
Schermen worden zo geplaatst dat ongemerkt meelezen door anderen wordt voorkomen.
Verzending (zie bijiage Gedragsrichtlijnen omgang met Bijzondere Informatie): bijzondere informatie die 
gerubriceerd is als Stg.CONF of Dep. VERT wordt fysiek verzonden per koerier, per medewerker of als 
aangetekend stuk. Wordt deze informatie digitaal verstuurd dan moet die versleuteld worden volgens de 
eisen van het Virbi en moet de rubricering daarbij worden vermeld. Altijd is het nodig de verzending te 
registreren. Informatie met een hogere rubricering moet bij verzending aan nog hogere eisen voldoen; zie 
daarvoor de regelgeving van VROM en Virbi.
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Beleid Bijzondere Informatie Rgd

Bijzondere infonnatie van de Rgd meet vrijwel altijd ook buiten de kantoren van de Rgd worden gebruikt 
(bureaus van adviseurs, bouwplaatsen). De behandelende ambtenaren krijgen daarvoor toestemming van de 
lijnmanager op het moment dat ze als behandelaar worden aangewezen. Vervoer gebeurt dan bij voorkeur in 
seal-bags.
Wl0
Het lijnmanagement bepaalt welke medewerkers bijzondere informatie mogen bewerken. De lijnmanager 
zorgt er voor dat zijn medewerkers aan de eisen voldoen die passen bij de rubricering van de informatie. Die 
eisen zijn in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk vermeld. De lijnmanager zorgt er ook voor dat de 
medewerker bekend is met de geldende gedragsregels.
Verzending naar het buitenland: zie bijiage Qedragsrichtlijnen omgang met bijzondere informatie.

Bewaren van bijzondere informatie
In beginsel sluit de Rgd zich aan bij de afspraken die VROM heeft gemaakt voor het beveiligen van 
bijzondere informatie. De belangrijkste eisen bij het bewaren zijn; het opslagmiddel moet een fysieke 
weerstand bieden die past bij de rubricering, ongeautoriseerde toegang moet tijdig worden ontdekt en de 
toegang tot het opslagmiddel moet via gecontroleerd sleutelbeheer zijn beveiligd.

Alg»nwt0 eisen sen de tysleke bevelllging
Bijzondere informatie wordt zo veel mogelijk binnen bepaalde werkruimten geconcentreerd opgeborgen 
(clean desk dus).
Oe groep van medewerkers die toegang heeft tot bijzondere informatie die op een bepaalde plaats is 

opgeborgen moet zo klein mogelijk zijn
Bergmiddelen staan in of in de buurt van de fysieke werkruimte waar met bijzondere informatie gewerkt 
wordt.
Sleutels worden door het lijnmanagement uitgegeven en beheerd.

Concrete eisen bergmiddelen (kluls/meubeikluls/dosslerksst): 
StQ.ZG en Q:

10.1.b
Stg. CONF:

.b10.1
Dep.VERT:

10.1.b

Algemene eisen een de digitele bevelllging
Bijzondere infomnatie wordt in aparte digitale ruimtes of mappen opgeslagen.
Alleen medewerkers die de bijzondere informatie voor hun werk nodig hebben krijgen toegcing tot de 
aparte digitale ruimtes of maj^pen.
Oeze digitale ruimtes of mappen zijn beveiligd met een goedgekeurd identificatie- en 
authenticatiemechanisme.
Autoriseren van medewerkers gebeurt door de lijnmanager.

Concrete eisen digitele opslea (servers. CD'sl: 
10.1b WOB

Printen
Het printen van bijzondere informatie mag alleen plaatsvinden middels de beveiligingsfunctie op de 
Multifunctionele Printer. Dat wil zeggen dat de printopdracht wordt beveiligd met een PIN code.

Vernietigen
Een overtollig exemplaar van een document of materiaal waarin een staatsgeheim is vastgelegd wordt zo 
spoedig mogelijk vemietigd op zodanige wijze dat het onmogelijk is uit de resten enig staatsgeheim te 
verkrijgen. Voor het vernietigen kan gebruik worden gemaakt van versnipperapparatuur. Zie ook de 
Gedragsrichtlijnen omgang met Bijzondere Informatie (bijiage).
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EImm b«werkers
Medewerkers die structureel staatsgeheimen bewerken (Stg.CONF en hoger) worden door de OG benoemd

10.1.b
In afwijking van de VROM-regels mogen ook externen werken met 
bljzondere Rgd-informatle. De aard van de werkzaamheden maakt dat 
noodzakelijk. Die externen moeten daar echter expliciet door de 
lijnmanager voor worden aangewezen, moeten een 
gehelmhoudingsverklaring tekenen en schriftelljk op de hoogte worden 
gesteld van de VROM-gedragsregels voor bljzondere Informatie.

Regehng b«veiliging bi|zondere informatie Rijksgebouwendiensl Blad 8 van 12



Beleid Bijzondere Informatie Rgd

4. Slotbepalingen

Eigenaar van de regaling ‘Beveiliging bijzondere informatie Rijksgebouwendiensf is de directeur Staven van 
de Rgd. De regaling gaat in op het moment van ondertekening door de Directeur-Generaal. Afwijken van 
deze regaling is alleen toegestaan met toestemming van de DG die zich hiervoor verantwoord richting de SG. 
De regaling wordt daadwerkelijk onderhouden door het bureau Codrdinatie Integriteit & Veiligheid.
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Bijiagen

Definities

Het treffen en onderhouden van een samenhangend pakket van 
maatregelen ter waarborging van de beschikbaarheid, integriteit en 
exclusiviteit van een informafievoorzieningsproces. [Statuut VROM],

Informatiebeveiliging

Exclusiviteit (vertrouwelijkheid) De mate waarin de toegang tot en kennisname van een
informatievoorziening en de gegevens daarin is beperkt tot een 
gedefinieerde groep van gerechtigden. [Statuut VROM]

Staatsgeheimen en overige bijzonder informatie waarvan kennisname door 
niet gerechtigden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen va de 
Staat, van zijn bondgenoten of van 66n of meerdere ministeries. [Vir-Blj.

Bijzondere Informatie

Bijzondere informatie waarvan de geheimhouding door het belang van de 
Staat en zijn bondgenoten is geboden. [Vir-bi].

Staatsgeheim

Departementaal vertrouwelijk Bijzondere informatie waarvan kennisnemen door niet gerechtigden nadeel 
kan toebrengen aan §6n of meer ministeries. [Vir-bij.

Vaststellen en aangeven dat een gegeven bijzondere informatie is en het 
bepalen en aangeven van de mate van beveiliging die aan deze informatie 
moet worden gegeven. [Vir-bij. Rubriceren wordt ook wel classificeren 
genoemd.

Rubriceren

De beveiligingsambtenaar (BVA) als bedoeld in het Beveiligingsvoorschrift I, 
1949. [Vir-bij. De BVA houdt namens de SG toezicht op de algemene 
beveiliging van het departement, waarvan informatiebeveiliging een 
onderdeel is. Hij heeft de dagelijkse zorg voor het beveiligingsbeleid van het 
departement.

Beveiligingsambtenaar VROM

Vertrouwensfunctionaris Rgd Medewerker die in een vertrouwensfunctie is benoemd, waarin hij zo 
regelmatig in aanraking komt met staatsgeheimen en/of zo bepalend is voor 
de continuTteit van vitale processen binnen de Rgd, dat een 
veiligheidsonderzoek door de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheids 
Dienst) noodzakelijk is.

Statuut Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens Document waarin het door de
Secretaris-Generaal vastgestelde departementale beleid 
informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens is neergelegd. 
[Statuut VROMj.

Relaties met VROM

BVA
De beveiligingsambtenaar van het departement VROM brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de 
diensten. Hij oefent toezicht uit op de beveiliging van bijzondere informatie en rapporteert daarover aan de
SG.
Als er moet worden afgeweken van de voorschriften uit het Vir-bi moet de BVA daarvoor toestemming geven. 
Onderzoeken naar personeel voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het vervullen van 
een vertrouwensfunctie worden door de diensten bij de BVA aangevraagd.
Ernstige inbreuken op de beveiliging van bijzondere informatie moeten door het lijnmanagement aan de BVA 
worden gemeld.

dPOl
Deze concemstafdirectiedirectie van VROM is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de 
algemene binnen VROM geldende richtlijnen op POI-gebied. Deze directie heeft ook de regels voor het 
omgaan met bijzondere informatie binnen VROM gemaakt en gepubliceerd.
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Beleid Bijzondere Informatie Rgd

Bevefllgingsberaad VROM
Drt adviesorgaan stemt dienstoverstijgende producten voor informatiebeveiliging af en besluit over taken op 
dat gebied. Het hoofd BCI&V vertegenwoordigt de Rgd in die raad en bepaalt daarbij mede de kaders voor 
de IB. De Informatiebeveiligingstunctionaris en Informatiebeveiligjngsbeheerder onderhouden daartoe 
regelmatig contact met hBCI&V.

Voorbeeldocumenten VROM

Voorbeelddocumenten

‘Standaard Dossier-Indeling (SDI)’
’Rubricering'
'Gedragsrichtlijnen omgang met Bijzondere Informatie’ 
‘Procedure Toegang tot Bijzondere Informatie’ 
‘Registratieprocedure bijzondere informatie’
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Beleid Bijzondere Informatie Rgd

In onderstaande tabel zijn de classificatles en criteria naast elkaar gezet:

Vlr-bl

VooftaMklMi Ratf
Stg. ZEER 
GEHEIM

Kennisnemen door niet 
gerechtigden kan zeer 
emstige schade 
toebrengen aan het belang 
van de Staat of zijn 
bondgenoten

Notulen Ministerraad, 
Rijksministerraad en 
onderraden

Verlrouvwnsfunctia
geheimhoudlngsvenda-
nng

clean deskregeling (zie 
bijgevoegde 
g^ragsrichtliinen) 
speciale eisen inzake 
varzendtng, 
reproduceren, prlntan, 
vemietigan. meenemen 
en opslaan (zie 
bijgevoegde 
aedraosncfititmen)

Stg. GEHEIM Kennisnemen door niet 
gerechtigden Kan ernstige 
schade toebrengen aan het 
belang van de Staat of zijn 
bondgenoten

Kwetsbare gegevens 
met betrekking tot het 
Koninklijk Huis zoals de 
extern architect en de

Vertroinwensfunctie
geheimhoudingsverkla-

ring
clean deskregeling (zie 
bijgevoegde 
g^ragsrichtlljnen) 
speciale eisen inzake 
verzending, 
reproduceren. printen. 
vemietigen, meenemen 
en opslaan (zie 
bijgevoegde 
g^ragsricbtlijnen)

correspondentie budget 
investeringskosten
(BIK)
Besluitenlijsten en 
bepaalde
vergaderstukken van 
de Ministerraad, 
Rijksministerraad en 
onderraden

Stg. Gegevens met 
betrekking tot reizen 
van het Koninklijk Huis 
Incidenteel stukken 
Ministerraad 
Persoonlijke zaken 
m.b.t. bewindslieden 
Gegevens met 
betrekking tot de 
beveiliging van “vitale" 
nhiftcten

Kennisnemen door niet 
gerechtigden kan schade 
toebrengen aan het belang 
van de Staat of zijn 
bondgenoten
Schadeiljke gevolgen voor 
de effectiviteit van 
bevelllgingsplannen van 
Vitale objecten 
Huisvestingsadviezen 
voor specif lake klanten

Veilrouwensfunctie
gebaimrKXjdingsverkia-CONFIDENTIEEL

ring
dean deskregeling (zie 
bijgevoegde 
g^ragsricbtlijnen) 
speciale eisen Inzake 
verzending, 
reproduceren. printen, 
vemietigen, meenemen 
en opslaan (zie 
bijgevoegde 
gedragsriditlqnen)

10.1.b

Dep. Gebetmhoudingsverkla-Kennisnemen door niet 
gerechtigden kan nadeel 
toebrengen aetn het belang 
van 6en of meer ministeries 
Ongerechtvaardigde 
verrijking of voordeel voor 
natuurlijke personen of 
bedrijven
Nadelige gevolgen voor 
onderhandellngen

Vertrouwelijke 
gegevens van derden 
onder berusting van de 
rijksdienst 
Economische of 
financiele gegevens

ringVERTROUWELIJK
Speciale eisen inzake 
verzerxting. 
reproduceren, printen, 
vemietigen, meenemen 
en opslaan (zie 
bijgevoegde 
g^ragshctitiijnen)

Onderhandellngen
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